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Jarní reminiscence a opět 
trocha smutku... 
Duben právě nehýří výročími a říkalo se v pranostikách, že  

,,tam ještě budem‘‘, tedy za těmi kamny, kam se v březnu  

lezlo, neb bývalo ještě dost chladno. Letos je příchod jara 

na ostrovech dost náhlý a je příjemně. Bohužel to však kalí 

smutek po odchodu kardinála Vlka (viz str.3). Kardinálů je  

jinak na světě dost, ale takoví jako byl on, se už dnes najdou 

jen výjimečně. Který z nich by se mohl nyní chlubit nejen  

odnětím státního souhlasu, ale i umýváním výloh obchodů 

jako doplňkem kněžského úřadu? To se stává dnes už jen v 

zemích jako Rusko či Bělorus, ale ani tam si to už režimy 

postkomunistických pohrobků jen tak nedovolí. A co se týče 

těch pohrobků a jejich různých mafií a mafiíček, kardinál 

Vlk je sledoval a kritizoval, jak jen mohl a probouzel tak  

uondaný národ k bdělosti. Skutečnost, že s jeho odchodem 

někteří nadhodili, že byl v tomto ohledu ,,nesmiřitelný‘‘, tedy 

,,příliš‘‘, je jen ilustrací kam až jde appeasement zla a onen 

morální relativismus i jeho družka politická korektnost, jež 

hlásají, že dobro není dobrem a zla se nemusíme bát, neb  

není vlastně zlem. To vše zemřelý kardinál dobře věděl a 

proto neváhal s kritikou, nezastíral příčiny i následky zlých 

činů a záměry oněch zmíněných pohrobků. Budiž mu za to 

chvála! Beranové, Trochtové, Tomáškové či Wyszynští nebo 

Slypyjové a Wojtylové a jiní nebojácní kardinálové už dávno 

nežijí a jistě Vlka mezi sebou v nebi srdečně uvítali... 

    Nebojácnost a vlastenectví byly v našich dějinách ostatně 

atributy osob duchovních už od sv.Vojtěcha, přes Mistra Jana 

Husa, až po buditele Balbína či Dobrovského. My v Londýně 

jsme po desetiletí měli takový zářný příklad v blahé paměti   Zmrtvýchvstání Krista z deskového oltáře templářského kostelíka za branami 

duchovním a převážně i politickém vůdci komunity, Otci     Segovie, Španělsko (osmiboký kostel ze 12.století, oltář ze 14. století) 

Langovi, jehož úmrtí jsme vzpomněli několika fotografiemi. 

Pokračujeme v tom i v tomto čísle, neboť se blíží i datum jeho narozenin, které jsme spolu se Svatojánskou poutí vždy 

na londýnském Velehradě slavívali a tato tradice bude letos obnovena 13. května (viz str 3) promítáním filmů, které 

zachytily úseky jeho neúnavné práce pro blaho zdejší komunity i domova. Zapišme si datum do kalendáře! /jn/                 

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

            The Friends of Czech Heritage srdečně zvou krajany a hlavně jejich britské známé na anglickou verzi skvělé                            
                                 přednášky egyptoložky Zuzany Bojtošové z Birkbeck College                                                   

                   EGYPT AND CZECH EGYPTOLOGISTS 

          ilustrující jejich světově oceněnou práci a s ukázkami záběrů jejich významných objevů 

              ve středu 5. dubna ve 18.30 v sále velvyslanectví Slovenska 

                              25 Kensington Palace Gardens, W8 4QY 
                         

                  Vstupné £15 zahrnuje skleničku vína – nutná registrace, formulář na www.czechfriends.net        
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ZPRÁVY Z KOMUNITY A LONDÝNA                

Správní rada londýnského  
Velehradu informuje                                                       
Plánované jarní aktivity na Velehradě v Barnes budou 
v nejbližší době zahrnovat následující akce: 

O   8.dubna v 15.30 - Dvořákova společnost zve na  

klavírní recitál Patricka Hemmerlé.  
(RSVP: secretary@dvorak-society.org) 

O  22.dubna ve 14.00 - SVU zve na přednášku  

českého režiséra Ondřeje Kepky po stopách Anglických  

listů Karla Čapka (RSVP ludmilastane@gmail.com) 

O  13.května ve 14.30 - Velehrad zve na filmovou  

vzpomínku na Otce Jana Langa SJ a od 15.30 do 17.30  
se bude v domě i na zahradě konat tradiční Svatojánská  
oslava. (RSVP ludmilastane@gmail.com). Více příště. 

O  26.června v 19.00 - Velehrad zve na koncert  

Smetanova klavírního tria  
(RSVP ludmilastane@gmail.com) 
 

Kvartet Pavla Haase oceněn 
BBC Music Magazine Chamber Award                                          

Kvartet Pavla Haase byl už podruhé oceněn BBC Music 
Magazine Chamber Award za jeho nahrávku  
Smetanových smyčcových kvartetů č.1 a 2. Poprvé byl 
oblíbený kvartet oceněn v roce 2007 jako nejúspěšnější  
nováček soutěže. Blahopřejeme!                                                                                      
 

Budeme vzpomínat na naše                                            
zemřelé v dubnu...                        Vzpomínáme na Otce Langa před výročím jeho narozenin 24.6.: V Brookwoodu;                               
 

Naši zemřelí, kterých tento měsíc vzpomeneme, zahrnují  vítání kardinála Berana a ve stáří s věrným pomocníkem, Otcem Pazderkou 

druhého kněze naší exilové a krajanské komunity, Otce  
Josefa Pazderku SJ, takto dlouholetého pomocníka Otce  
Langa na londýnském Velehradě. Otec Josef byl po 
službě v Londýně ,,převelen‘‘ jesuitským řádem do Prahy 
a později zpět do Londýna, ale během cesty do Prahy  
8.4.2002 zemřel. V ten den vzpomeneme i ženy bývalého  
tiskového mluvčího londýnské Benešovy vlády a  
redaktora Josefa Jostena, Patricie (8.4.2007). O dva dny  
později vzpomeneme dlouholetého redaktora a ředitele  
čs.vysílání rozhlasu BBC Zdeňka Mastníka (10.4.2008).  
A pak také předsedy správní rady londýnského Velehradu 
a přítele/rádce Otce Langa, Josefa Czernina, ze starého 

českého hraběcího rodu (13.4.2015), varhaníka čs.kaple 
na Farm Street a učitele hudby dr. Františka Fišera  
(14.4.2011) a lékaře ze skupiny českých lékařů na  
Canvey Island, dr. Milana Vavrečky (30.4.2012). RIP. Z významných narozenin jsme 17.1. nestihli zaznamenat 90ku 
obdivované harpsichordistky a aktivní viceprezidentky Dvořákovy společnosti paní Zuzany Růžičkové. Blahopřejeme! 

o  Správní rada Charity Velehrad Londýn děkuje srdečně paní Lene Nicol za velkorysý dar. Bůh zaplať! 
 

SSEES připravuje zajímavé semináře a přednášky o střední a východní Evropě  
Známá londýnská vysoká škola, kterou kdysi založil T G Masaryk, tedy Škola slovanských a východoevropských studií 
při University College London, připravuje pro letošní sezonu řadu přednášek a seminářů o střední a východní Evropě, 
které budou určitě zajímat mnoho krajanů. Mezi ty kalendářově nejbližší patří například Economy and Society in 
Eastern and Central Europe: Workshop in Economic History and Development, která se bude konat 3. a 4. dubna 
v sále č. 347. Po ní následuje 28.dubna Romanian Migration Workshop Jako velmi často je vstup volný, avšak je 

nutná předchozí registrace a platí přísloví Kdo dřív příjde..., neboť počet sedadel v sálech je omezen. Informace o té první 
zmíněné akci o šesti tématických blocích podá Tomáš Cvrček (t.cvrcek@ucl.ac.uk). 

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

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

                                     českého režiséra Ondřeja Kepku  

                Po stopách Čapkových Anglických listov 
 

           

        v sobotu 22.apríla o 14tej hodine v budove Velehradu, 39 Lonsdale Rd., Barnes, London SW13 9JP 
           

            Info: Věra Vavrečková (0170 2614 767) a Zuzana Slobodová (079 405 19 667) a https://www.svu2000.org/london. Priveďte priatielov a známých. 
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Znovu starověký Egypt, ale trochu jinak 
na přednášce SVU i Heritage Friends 
25.marca sa opäť konala prednáška londýnskej SVU, po  
druhýkrát na staroegyptskú tému. Zuzana Bojtošová z  
Brna (ktorá sedemnásť rokov učila egyptológiu na   
londýnskej Birkbeck College a predtým pracovala v  
Petrie Museum), pripravila krajanským posluchačom  

vynikajúce virtuálne prevedienie po najzaujímavejších  
pamiatkach staroegyptskej kultury dolu Nilom a sála  
bola podľa účastníkov opäť nabita.                                                       
    Pre tých, kto neboli 25.marca v Londýne, podobnú 
prednášku Mgr.Bojtošovej o Egypte zorganizovali tiež  
The Friends of Czech Heritage v angličtine na 5.aprila v  
sáli ambasády Slovenska, vraj s novým, alternatívnym  
akcentom na starú civilizaciu (viz str 1.). Starý Egypt je  
zrejme v našej londýnskej komunite naozaj populárnou  
témou... 
 

ZPRÁVY Z DOMOVA 

Prezident Zeman bude znovu kandidovat                  

Český prezident Miloš Zeman oznámil na tiskové  

konferenci 10. března, že bude znovu kandidovat na  
prezidenta a obhajovat tak dosavadní mandát. Prý se  
tak rozhodl i přes dovršení 74 let v příštím roce, neboť 
cítí podporu veřejnosti a rád vrcholnou státní funkci  
vykonává. Zeman nejdříve s rozhodnutím seznámil své 
příznivce na shromáždění v předvečer tiskové konference 
ve Španělském sále pražského hradu a uvedl, že jej trápí 

polyfunkční neuropatie a cukrovka, stav se nezhoršuje,  
ale nehodlá vést kampaň a útočit na jiné kandidáty.  
Kandidaturu ohlásil profesor Jiří Drahoš z Akademie věd. 
 

Košice vraj najmenej bezpečné mesto  
Slovenska... 
Policajný prezident Tibor Gašpar uviedol, že Košice boli 
vlani najmenej bezpečné mesto Slovenska. Povedal to v  
súvislosti s uverejnením štatistík kriminality a map  
kriminality na Slovensku, ktoré uviedli, že v Košiciach  
sa stalo vlani 4500 trestných činov, z toho 337 násilných  
deliktov a stúpol aj počet prípadov mravnostných činov.  
 

Hnutí ANO ministra financí Babiše  
by vyhrálo volby v ČR 
Podle posledního průzkumu veřejného mínění a  
volebních intencí by v parlamentních volbách na podzim  
hlasovalo pro hnutí ANO Andreje Babiše 32 procent 
voličů, sociální demokraty premiéra Sobotky by volilo 
15 procent dotázaných, pro ODS by hlasovalo 10,5  
procenta, pro komunisty 10 procent a pro lidovce sedm  
procent a do sněmovny by se podle agentury Kantar TNS ještě dostalo hnutí Svoboda a přímá demokracie a TOP 09, 
obě shodně se 6,5 procenty. Ani tzv. Piráti se 3,5 procenty, ani zelení s 2,5 procenty, ani hnutí Starostové se dvěma 
procenty by se nedostali přes potřebný pětiprocentní práh. Lidovci se mezitím dali dohromady se Starosty a doufají, že 
společně překročí desetiprocentní práh pro koalice. Jiné průzkumy přisuzují sociálním demokratům kolem 20ti 
procent a potvrzují zhruba 30 procent pro ANO. 
 

Druhá blokáda cesty zo Žiliny na Čadcu 
Protestujúcí Kysučania už po druhýkrát zablokovali 14. marca hlavnú cestu zo Žiliny na Čadcu a protestovali tak za 
urychlenie stavby diaľnice plánovanej až na rok 2026 na ťahu s intenzitú dopravy až 25-tisíc áut za 24 hodín. Ťah do 
ČR a PR je druhý najvyťaženejší po ceste pod Strečnom a kolóny a časté tragické nehody strpčujú život miestným.   

*************************************************** 
                   Dvořákova společnost srdečně zve krajany na hudební zážitek 

       Klavírní recitál francouzského hudebníka Patricka Hemmerlé,  
   

      vítěze řady festivalů, odborníka na německou a francouzskou hudbu počátku 20. století, specialisty-interpreta skladeb    
                    Vítězslava Nováka (1870 –1949) a hostujícího hudebníka Clare Hall, Cambridge University    

v sobotu 8. dubna v 15.30 na londýnském Velehradě, 39 Lonsdale Rd., Barnes, London SW13 9JP 
RSVP – to Hon. Secretary (secretary@dvorak-society.org) 
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Odešel kardinál Vlk 

Kardinál Miloslav Vlk, emeritní  
arcibiskup pražský, zemřel v  
dopoledních hodinách v sobotu 
dne 18. března 2017 po dlouhém  
zápasu s rakovinou ve věku 84 let.  
Rekviem a pohřební obřady se  
konaly v katedrále sv. Víta, Václava  
a Vojtěcha v sobotu 25. března. Po  
skončení zádušní mše, jejíž hlavním celebrantem byl 
Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský, následovaly 
obřady posledního rozloučení, které vedl Mons. Jan 
Graubner, arcibiskup olomoucký. Homilii pronesl Mons. 
František Radkovský, emeritní biskup plzeňský. 
Koncelebrovali biskupové českých a moravských diecézí 
spolu s kardinály a biskupy ze zahraničí a z Hnutí 
Fokoláre – Díla Mariina. Pohřeb přenášela Česká 
televize. Kardinál Vlk, rodák z jihočeské Líšnice u Písku 
byl pohřben v arcibiskupské kapli katedrály. Jeho životní 
cesta odrážela vývoj komunistického režimu. Po maturitě 
nemohl studovat a pracoval jako dělník v továrně a 
absolvoval vojenskou službu, po které mohl vystudovat 
knihovnictví a pracoval jako archivář. Od roku 1964 pak 
studoval na bohoslovecké fakultě v Litoměřicích a byl 
vysvěcen v červnu 1968, pracoval u arcibiskupa 
Hloucha, ale byl přeložen do menších měst a v roce 
1978 mu byl odňat státní souhlas k výkonu kněžství. 
Poté pracoval u pražského podniku Úklid jako umývač 
výkladních skříní a později v archivech. V lednu 1989 mu 
vrátili státní souhlas a po farářování na Klatovsku a 
Šumavě byl v roce 1990 jmenován českobudějovickým 
biskupem, v r.1991 pražským arcibiskupem po kardinálu 
Tomáškovi a předsedal biskupské konferenci. V roce 
1994 jej papež Jan Pavel II. jmenoval kardinálem a pak 
předsedal Evropské biskupské konferenci a byl členem 
papežské rady pro média a východní kongregace. Po 
rezignaci ve věku 75 let mu papež ještě dovolil dva roky 
sloužit jako arcibiskup. V roce 2010 odešel do penze, ale 
kriticky dál sledoval pokusy o návrat komunistických 
manýrů bohatou publikační činností, tvrdě odhalující 
praktiky pohrobků režimu. Byl nositelem mnoha 
vyznamenání a dostalo se mu řady čestných doktorátů a 
čestných občanství několika měst. Kardinál Vlk 
několikrát navštívil Londýn a také londýnský Velehrad, 
který měl ve velké oblibě. RIP. 

 

 



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

DALŠÍ ZPRÁVY Z DOMOVA 
 

Pracovníci ÚSTR protestují proti prezidentově návrhu jmenování aktivistky 
 

Poté, co prezident Zeman navrhl známou ultralevicovou aktivistku Lenku Procházkovou do rady Ústavu pro studium 

totalitních režimů (ÚSTR), pracovníci ústavu zaslali senátu parlamentu protest proti tomuto návrhu, podepsaný 
Miroslavem Vodrážkou, předsedou Nezávislé odborové organizace ÚSTR a PhDr. Petrem Blažkem, Ph.D., předsedou 
Odborové organizace vědeckých pracovníků ÚSTR. V dopisu se mimo jiné píše: ,,Zákon č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro 
studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek, klade důraz na svobodné, nezaujaté poznání minulosti. 
Kandidátka Lenka Procházková je přitom známá svými aktivistickými demonstrativními vystoupeními, při nichž 
nakládá s hodnocením minulostí velmi ideologicky. Používá propagandistický a demagogický styl, který je možné 
ilustrovat na několika jejích veřejných prohlášeních o historických událostech.‘‘ 
   ,,V souvislosti s návrhem novely zákona o majetkovém narovnání s církvemi opakovaně označovala 
římskokatolickou církev jako „národního nepřítele“. Na jedné z tiskových konferencí ji dokonce dávala do kontextu s 
nacistickým hnutím: „… právní a dějinnou nespravedlnost zákona, který »restituuje« majetky církve, s níž je spojeno 
heslo nacistů »Gott mit uns«.“ (Haló noviny, 28. 11. 2012)....‘‘    
   ,,Invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa 21. srpna 1968 hodnotila obdobně ahistoricky jako „zradu 
západních politiků, kteří náš ojedinělý pokus dovolili obětovat, aby bylo udrženo mocenské rozdělení světa, aby nebyly 
porušeny dohodnuté sféry vlivů“. (parlamentnilisty.cz, 25. 2. 2013)...‘‘ 
   ,,Prezidentem navržená osoba veřejně žádala, aby Česká republika narušovala fungování Evropské unie a stala se 
„pátou kolonou“. Je také známá svými protirestitučními výpady proti „velezrádcům“, mezi něž řadí Parlament a 
předchozího prezidenta. V minulosti podala trestní oznámení ze spáchání trestného činu krádeže ve stádiu pokusu...‘‘        
   ,,Lenka Procházková dlouhodobě vystupuje na různých prokomunistických akcích společně s poslankyní Martou 

Semelovou, která patří ke stalinistickému křídlu KSČM. Tato politička je známá mimo jiné zpochybňováním skutečnosti,  
že přiznání Milady Horákové ve vykonstruovaném politickém procesu byla vynucená, a tím, že práci komunistické Státní 
bezpečnosti označila naopak za ,správnou‘...‘‘ Aktivistická politika škodí bádání, varuje nakonec dopis. 
 

DUCHOVNÍ SLOVO 

Božie slovo je darom. Druhý je darom. 
 

Z posolstvá pápeža Františka na Pôstne obdobie 2017 (druha čiasť) 
Drahí bratia a sestry, 
   Podobenstvo nám ďalej ukazuje, že boháčova chamtivosť ho robí márnivým. Jeho osobná hodnota sa zakladá na 
povrchnom zdaní; na predvádzaní sa pred druhými, čo si môže dovoliť. No zdanie maskuje vnútorné prázdno. Jeho 
život je väzňom vonkajškovosti, najpovrchnejšieho a najprchavejšieho rozmeru jeho existencie (porov. tamže 62). 
Najnižším stupňom tohto morálneho úpadku je pýcha. Bohatý človek sa oblieka akoby bol kráľom, napodobňuje 
vystupovanie Boha, pričom zabúda, že je obyčajným smrteľníkom. Pre človeka skazeného láskou k bohatstvu 
neexistuje nič len vlastné „ja“, a preto ľudia, ktorí ho obklopujú, sú mimo jeho pohľadu. Ovocím pripútanosti k 
peniazom je teda istý druh slepoty: bohatý nevidí hladného, ranami pokrytého a v ponížení zahanbeného bedára. 
   Keď hľadíme na túto postavu, chápeme, prečo je evanjelium také prísne pri odsudzovaní lásky k peniazom: „Nik 
nemôže slúžiť dvom pánom; pretože buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať a 
druhým bude opovrhovať. Nemôžete slúžiť aj Bohu aj mamone“ (Mt 6, 24). 

3. Božie slovo je darom 
Evanjelium o boháčovi a chudobnom Lazárovi nám pomáha dobre sa pripraviť na Veľkú noc, ktorá sa blíži. Liturgia na 
Popolcovú stredu nás pozýva, aby sme prežili podobnú skúsenosť, akú – oveľa dramatickejšie – prežíval boháč. Kňaz, 
sypúc nám popol na hlavu, opakuje slová: „Pamätaj, že prach si a na prach sa obrátiš“. Boháč a bedár, obaja 
zomierajú a hlavná časť podobenstva sa odohráva na druhom svete. Tieto dve postavy náhle zisťujú, že „nič sme si na 
svet nepriniesli a nič si ani nemôžeme odniesť“ (1 Tim 6, 7). 
Aj náš pohľad sa upiera na tento druhý svet, kde boháč vedie dlhý dialóg s Abrahámom, ktorého volá „otec“ (Lk 16, 
24.27), čím demonštruje, že patrí k Božiemu ľudu. To robí jeho život zvlášť protirečivým, pretože dovtedy sa o jeho 
vzťahu s Bohom nič nehovorilo. V skutočnosti niet v jeho živote miesta pre Boha, jediným jeho bohom je on sám. 
Až v utrpení záhrobia spoznáva boháč Lazára a chcel by, aby tento chudobný zmiernil trochou vody jeho utrpenie. 
Gestá, o ktoré prosí Lazára, sú podobné ako tie, čo mohol sám urobiť, no nikdy neurobil. Abrahám mu vysvetľuje: 
„Synu, spomeň si, že si dostal všetko dobré za svojho života a Lazár zasa iba zlé. Teraz sa on tu teší a ty sa trápiš“ (v. 
25). Na druhom svete je teda nastolená istá spravodlivosť a zlá podstúpené za života sú vyvážené dobrom. 

    Podobenstvo pokračuje, a tak sa všetkým kresťanom predkladá jeho posolstvo. Boháč, ktorý má ešte na svete 
bratov, prosí totiž Abraháma, aby k nim poslal Lazára, ktorý ich bude varovať; no Abrahám odpovedá: „Majú Mojžiša a 
Prorokov, nech ich počúvajú“ (v. 29). A na boháčovu námietku dodáva: „Ak nepočúvajú Mojžiša a Prorokov neuveria, 

ani keby niekto z mŕtvych vstal“ (v. 31). 
   Takto sa nám ukazuje, v čom spočíva skutočný boháčov problém: koreňom jeho zla je to, že nepočúval Božie slovo; 
to ho doviedlo k tomu, že už nemiloval Boha, a preto pohŕdal svojím blížnym. Božie slovo je živou silou, schopnou 
vzbudiť v ľudských srdciach obrátenie a človeka znovu nasmerovať na Boha. Uzatvorenie srdca pred darom, ktorým je 
prihovárajúci sa Boh, má za následok uzatvorenie srdca pred darom, ktorým je blížny. 
   Drahí bratia a sestry, Pôstne obdobie je tým najvhodnejším časom na nové stretnutie so živým Kristom v jeho slove, 
vo sviatostiach a v blížnom. Pán – ktorý počas 40-tich dní na púšti zvíťazil nad zvádzaním pokušiteľa – nám 
naznačuje, akou cestou máme ísť. Duch Svätý nech nás vedie, aby sme kráčali po skutočnej ceste obrátenia, znovu 
objavili dar Božieho slova, boli očistení od oslepujúceho hriechu a slúžili Kristovi prítomnému v núdznych bratoch.    
   Všetkých veriacich povzbudzujem k tomu, aby svoje duchovné obnovenie vyjadrili aj účasťou na pôstnej kampani, 
ktorú mnohé cirkevné inštitúcie v rôznych častiach sveta organizujú, a tak prispeli ku kultúre stretania v rámci jednej 
ľudskej rodiny. Modlime sa jedni za druhých, aby sme dosiahli podiel na Kristovom víťazstve a vedeli otvoriť svoje 
dvere slabým a chudobným. Vtedy budeme môcť naplno zažiť veľkonočnú radosť a svedčiť o nej.  František (z TK KBS)                                       

*************************************************** 
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JEŠTĚ Z DOMOVA  

České stavební právo a povolení jako v Burundi 
Stav českého stavebního práva a byrokratická složitost povolovacích  
procesů staví republiku nejen na poslední místo v Evropské unii, ale  
až na 130. místo ve světě, hned vedle africké Burundi. Podle zprávy  
Světové banky Doing Business je nejhorším problémem třístupňový 
český stavební proces – EIA, územní rozhodnutí a stavební povolení --  
který je ve většině zemí spojen v jeden jediný povolovací proces a s 
jediným povolovacím úřadem. Česko se však loni propadlo v žebříčku  
složitosti a byrokratičnosti povolovacího procesu ze 127. na 130.  
místo ve světě a to je opravdu skandál mezinárodních rozměrů – prý i  
proto, že byrokrati hned pěti ministerstev se cítí povolání do povolení  

mluvit a nedají si ono právo vzít. Ostudu a se situací přímo související 
skandální pokles investic ve stavebnictví, který se promítá i do potíží  
ekonomiky, připustil i ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek a  
podle Svazu průmyslu a dopravy vláda prý není schopná pohnout s  
novelizací stavebního zákona právě pro odpor ministerstev, která 
ovládají údajně zkostnatělé byrokratické aparáty. Dosavadní  
návrhy novelizace zákona prý selhaly i proto, že se díky situaci sešlo  
tolik pozměňovacích návrhů, že by vlastně byl zákon ještě složitější 
než dosud a tak českým stavebníkům domů i dálnic (které se u nás  

prý kvůli složitosti povolovacího procesu staví nejpomaleji v Evropě),  
se může o nápravě věcí jen zdát. Že neschopnost vlády škodí nejen 
rozvoji Česka, ale i naší reputaci ve světě je jasné, ale že se nenajde 
ani skupina poslanců, která by to chtěla změnit, je nepochopitelné. 
 

 

DOPISY ČTENÁŘŮ - Dopis z Prahy 

Populismus vítězí 
Asi znáte tu anekdotu.  
   Zeptáte se někoho kdesi v Irsku: "Jak bych se odsud nejlíp dostal do Dublinu?" 
   A on vám odpoví: "Kdybych se chtěl dostat do Dublinu, rozhodně bych nezačínal odsud." 
Lidé to často vidí jako příklad irského myšlení. Lze to ale taky brát jako metaforu na paradoxy, které přináší 
život. Na cestě k vytčenému cíli musíme někdy vystartovat z pozice, kterou bychom si nevybrali. Na cestě k   
demokracii tomu tak bývá.  
   Demokracie přináši problémy. Kde demokracie na dveře zaťuká, tam už za křovím číhá její falešný bratr 
populismus. Často i její nepravá sestra řízená demokracie. A nejednou i neschopný a zlomyslný levoboček 
chaos.  
   Byl by na omylu ten, kdo by to bral jako odmítání demokracie. Naopak. Určitě plati to, co na toto téma 
kdysi řekl Sir Winston Churchil (asi víte co myslím).  
   Chce to jistý fištron. Demokracie je disciplina, kterou se musíme naučit a žádný učený z nebe nespadl.     
Nejlepší (a možná jediný) způsob jak se demokracii naučit, je žit v demokracii. Řeknete: to je přece nesmysl. 
Ale je to spíše jeden z těch paradoxů 
   Když se podíváte na Rusko, budete se mnou asi souhlasit, že tam se ta falešná sestra zabydlela, jako by 
se chystala tam zůstat navždy. Inu, kdy se to demokratické umění měli bratři Rusové naučit? 
   Nebo si vezměte Irák. Američané (a jejich spojenci) tam slavně vyhráli válku, vlastně dvě války. Ale nikdo 
si nedal pozor. Přiblblý leč drzý levoboček se procpal brankou dřív než se všichni probrali z oslavy vítězství. 
A zase: kdo kdy Iráčany v tomhle umění školil ? Saddám asi těžko.  
   A teď obraťte zrak do české kotliny. Se svobodou se po sametovém koberečku vloudil do země i ten 
falešný brácha. Nějaký čas se moc neprojevoval. Teď ale chudák Demokracie leží v nemocnici a těžce dýchá. 
Falešný bratr Populismus ji v nemocnici navštěvuje, semtam ji na procházku vezme a všem kdo mají uši 
vykládá, že sestra je vlastně v pořádku a on a sestra že jedno jsou. Mne si svoje smradlavé ručičky a s 
Babišem už si tyká. ODS vypadá nanejvýš na deset procent a Sobotka mluví o tom, že to dá dohromady s 
komunisty. A tak zbývá ve hře on. Populismus. Těm, které mrzí korupce řekne, že je proti korupci. Těm, kteří 
nechtějí imigranty řekne, že k nám imigranty nepustí. Všem pak, že s ním se budou mít dobře. A zvolí ho 
skoro všichni, tak jakoupak lepší demokracii chcete. Takhle to funguje u nás. V Polsku a Maďarsku je to 
podobné, snad trošku jinak zabarvené.   
    Řeknete: Jak to, vždyť my jsme tu měli Masaryka a dvacet let demokracie mezi válkami. A i za 
Franze-Josefa už tu ledacos fungovalo. Nerad bych se někoho dotknul, ale nezbývá mi než řici, že dvacet let 
(a něco navíc) asi nestačí. Podívejte se na Angličany. Ti už se to učí nějakých tisíc let. A chyby dělají pořád.  
                                               Z bašty demokracie na Vinohradech zdraví Honza Krátký 

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

                             British, Czech & Slovak Association srdečně zve krajany na středeční  

   setkání ,,Get to know you‘‘ 12.4. 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 2EX 

***************************************************                  
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Neděle: 30.4., 7.5., 14.5., 21.5.  

Velehrad, 39 Lonsdale Rd., Barnes, SW13 9JP 
   INFO@CZECHLANGUAGECLUB.CO.UK 

 



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

Nenechte si ujít, aneb trochu kultury v Londýně v dubnu 

o   6.dubna zahraje v 19.30 v Royal Festival Hall, Sth.Bank, Philharmonia Orchestra pod taktovkou Jakuba Hrůšy 
Program: Dvořák – Osmá symfonie a díla Brahmse a Čajkovského. Info: 7960 4200 a www.southbankcentre.co.uk 

o   7.dubna vystoupí ve 20 hodin v O2 Academy v Islingtonu, Angel Central, NI1 Centre, 16 Parkfield Street, N1 0PS 

v sólo koncertu česká písničkářka a kytaristka Lenka Dusilová, držitelka šesti hudebních cen Anděla. Info: České 
centrum, Londýn, spoluorganizátor a www.lenkad.com. 

o   Od 11.dubna se bude v Pump House Gallery, Battersea Park, SW11 4NJ, konat výstava slovenských umělkyň z 

Košic, sester Pavly a Lucie Scerankových, žijících v Praze. Vernisáž sochařských instalací bude od 18.30 do 20.30 a 
výstava bude pak otevřena od středy do neděle od 11 do 17 hod. Info: spoluorganizátor České centrum, Pump Gallery, 
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Londýně a také www.luciascerankova.com a www.scerankova.wz.cz   

o   13.dubna vystoupí v 19.30 v Barbican Centre, Silk Street, EC2Y 8DS, BBC Symphony Orchestra and Chorus pod 

taktovkou Jiřího Bělohlávka s Kateřinou Kněžíkovou (soprán), Richardem Samkem (tenor) a Brindley Sherrattem 
(bass) s Dvořákovým Requiem (Op. 89). Info: www.barbican.org.uk a 020 7638 8891.   

o   Od 17. do 23.dubna bude v rámci výstavy Casebooks Cambridgské univerzity vystavovat v sálech Ambika P3, 

University of Westminster, 35 Marylebone Rd, London NW1 5LS, spolu s umělci z dalších zemí i Argentinec Federico 
Diaz, žijící v Praze, na pozadí archivu tisíců lékařských rukopisů ze 17. století. Info: Spoluorganizátor České centrum. 

o   19.dubna vystoupí v 19.30 v Royal Festival Hall, South Bank Centre, Royal Philharmonic Orchestra pod vedením 

Charlese Dutoita s Dvořákovou Novosvětskou a skladbami Ravela a Prokofjeva. Info: www.southbankcentre.co.uk 

o   23.dubna v 18.30 zahraje v Conway Hall, 25 Red Lion Sq., Camden, WC1R 4RL, Piatti Quartet a Simon Callaghan 

u klavíru s Intimními dopisy Leoše Janáčka a díly Turiny a Chopina. Info: 020 7405 1818 a conwayhall.org.uk  

o   Až do 24.apríla sa koná výstava slovenskej enkaustickej maliarky Zuzany Medzayovej v sáli veľvyslanectva SR. 

Maliarka tvorí metodou horúceho vosku s rôznofarebnými pigmentami na dreve, tkaninách aj inných materiáloch. 

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

Nezisková dobrovolnická československá organizace Okénko propaguje české        

a slovenské tradice, kulturu a vzdělání v Londýně. Nabízíme: pravidelnou sobotní školu 
a vyučování předškolních skupinek (pro české a slovenské děti od narození po 14 let), 
setkání a aktivity pro rodiče (ples, knižní klub, divadelní spolek, fitness lekce, lekce  
češtiny pro dospělé) a akce pro celou českou a slovenskou komunitu (Vánoční besídka,  
Velikonoční oslavy, Dětský den, výlety do muzeí, k moři, Šlapáček, atd.) Informace: www.okenko.co.uk  Kontakt: Jana Nahodilová: 07960 018346,  
email: c.okenko@hotmail.co.uk    Sobotní škola provozuje svou činnost v Dunraven Primary School, Mount Nod Rd, London SW16 2LG 

***************************************************           
            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: zasílejte šeky na adresu: Velehrad, 39 Lonsdale Rd., London SW13 9JP  

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