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Na konec roku 2015...
Před měsícem se dalo konstatovat, že přes mnohé problémy a
nebezpečí se situace v našich vlastech pomalu, ale jistě
uklidňuje a proces zakořeňování demokratických přeměn,
započatý listopadem 1989, dál pokračuje. Zpochybnily to ale
dost nepříjemné jevy, spojené s oslavami výročí 17.listopadu.
Nešťastné ,,spoluúčinkování‘‘ prezidenta Zemana a
xenofóbního Bloku proti islámu Martina Konvičky a různých
promoskevských skupin na Albertově bylo předmětem
rozsáhlé kritiky – od premiéra Sobotky, až po akademické
hodnostáře. Sobotka k tomu prohlásil: „Nejvyšší ústavní činitel
země, která má hlubokou humanistickou a demokratickou
tradici, by neměl vystupovat na shromáždění xenofobní sekty,
které bylo naplněno šířením intenzivní nenávisti.“ Podle deníku
Hospodářské noviny premiér dodal, že Zeman podle něj účastí
na oné akci na Albertově legitimizoval šíření extrémní
xenofobie a nenávisti. Zeman se hájil, že on žádné nenávistné
formulace neužil a Konvičku nezval a nezná... Onu podivnou
demonstraci prý – podle mluvčího Hradu Ovčáčka – svolala a
Narození Páně, mozaika, La Matrorana, Palermo, c.1150
moderovala v Praze známá proputinovská aktivistka a zároveň
Zemanova vehementní obdivovatelka Jelena Vičanová, která
SPRÁVNÍ RADA CHARITY
mezi jiným tvrdí, že na Ukrajině vládnou fašisté a aktivně hájí
VELEHRAD LONDÝN
moskevskou politiku a propagandu už více než rok, včetně
PŘEJE KRAJANŮM SKUTEČNĚ
například účasti na květnovém olšanském extempore
Putinových motockyklových Nočních vlků.... Studenti a
RADOSTNÉ VÁNOCE
akademici pak 22.listopadu uspořádali na Albertově svou
vlastní vzpomínku za účasti mnoha tisíců lidí. Rektor Jihočeské univerzity Libor Grubhoffer tam ocenil, že studentům
záleží na 17. listopadu:„Je dobře, že existuje mezigenerační paměť. Může zajistit, abychom byli vždy ve střehu a
mohli demokracii chránit a bít se za ni. Spousta kantorů je na vaší straně, jsme na jedné lodi,“ řekl Grubhoffer a
zástupci dalších univerzit se vyjadřovali podobně.
Mezitím dál proudili do Evropy běženci ze Sýrie i migranti odjinud (a vmísili se mezi ně i teroristé tzv.Islámského
státu, jak ukázal strašlivý útok v Paříži). Zde v Británii uspíšily pařížské události parlamentní hlasování o rozšíření
leteckých útoků RAF z Iráku i na Sýrii, i když sílily hlasy tvrdící, že bez obsazení území, jak kdysi pravil už von
Clausewitz, není možné zvítězit. Byla též oceněna nabídka české vlády dodat do případného mezinárodního
intervenčního sboru dvě stovky specializovaných vojáků-chemiků.
>>>>>>>>>>>>
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Správní rada charity londýnského Velehradu zve srdečně všechny krajany na

Tradiční nedělní české mše

6. prosince a 20.prosince v kapli Maria Assumpta ve 14 hodin
a pak vedle v Newman Room, Heythrop College, obvyklé setkání
CELEBRUJE OTEC Dr.VOJTĚCH ELIÁŠ Z PRAHY
20 Kensington Sq, W8 5HN (za obchodním domem Barkers), metro High Street Kensington
České mše se konají vždy první a třetí neděli v měsíci...

V neděli 20.prosince si pak před mší zazpíváme koledy a tak přijďte o půl hodiny dřív!
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Na konec roku 2015... (pokračování ze str.1)

Když už je řeč o vojácích, pobouření v Česku vyvolaly
zprávy o existenci jakýchsi občanských milicí či podivné
radoby-domobrany vojenských vysloužilců bývalého režimu
s výrazně promoskevskými sympatiemi. Jmenují se
Českoslovenští vojáci v záloze proti válce plánované velením
NATO a jsou jich prý stovky či tisíce, cvičí zatím bez zbraní a
hodlají údajně v případě konfliktu s Ruskem vystoupit proti
demokratickému vedení státu a armádám NATO i té naší a
tvrdí, že ,,nedopustí, aby naši nejbližší trpěli stejně jako ženy a
děti v ulicích novoruských měst‘‘ (ano, používají Novorossija!)...
Vasil Biľak by z nich měl jistě radost, i když právní řád ČR
a SR (tam se zas jmenují Slovenští branci) o žádné domobraně
nic neříká a jakýmsi jejím paskvilem na pomoc páté koloně
byly u nás naposledy nechvalně známé Lidové milice
a předtím nacističtí Henleinovci a Hlinkova garda. Takže by o
to podivné, zjevně nezákonné hemžení, ,,vedené‘‘ bývalým
armádním lékařem v Afghánistánu pplk.v.v. Markem
Obrtelem, měla mít zájem nejen armáda, která je již prý podle
českých médií sleduje, ale i prokuratura. Přesto, že tito zelení
mužíčci zatím cvičí v našich lesích ještě bez uniforem a zbraní.
Hm, nějak se nám ten rok ke konci trochu kazí.../jn/

ZPRÁVY Z KOMUNITY A LONDÝNA
Správní rada charity Velehrad informuje

Rekonstrukce nových budov
londýnského Velehradu pokračuje

Často se mě lidé ptají kdy bude dokončena rekonstrukce nové
budovy (přesněji řečeno budov) londýnského VELEHRADU
v Lonsdale Road ve čtvrti Barnes u Hammersmith Bridge a co
zde na naši komunitu čeká.
Rekonstrukce nových budov londýnského Velehradu pokračuje

ČASOVÝ PLÁN
Stavební dodavatel, který rekonstrukci provádí, má podle současného harmonogramu dokončit práce koncem dubna
příštího roku. Dodávky a instalace nábytku a dalšího zařízení si vyžádají ještě dalších několik týdnů. Předpokládáme,
že první aktivity v nových prostorách se budou moci konat ještě před letními prázdninami 2016.
HLAVNÍ DŮM – VIKTORIÁNSKÁ VILA
Vstupní zvýšené přízemí hlavní budovy (která vzhledem připomíná někdejší budovu Velehradu na Notting Hill, ale je
širší a nižší), bude obsahovat, vedle prostorné vstupní haly, dvě větší společenské místnosti, oddělené od sebe
shrnovacími dveřmi. Dále zde bude ještě malý salonek, z kterého povedou dveře na balkon na téže úrovni. Také zadní
z uvedených dvou místností bude mít dveře na balkon (z balkonu je možno sestoupit po schodech do velké zahrady).
Ve sníženém přízemí budou, vedle toalet, šatny a kuchyňky, dvě větší místnosti. Z jedné z nich povedou dveře na
patio, z kterého lze po několika schodech vystoupat na zadní zahradu. Přední místnost bychom rádi upravili na
domácí kapli.
V prvním patře bude malá kancelář naší charity, větší víceúčelová místnost a možnost bydlení pro kněze. Plus
kuchyňka a příslušenství.
V druhém, nejvyšším patře bude byt se zvláštním postraním vchodem, který bude pronajat (nájem bude částí
příjmů pro chod naší charity).
U hlavních dveří bude zdvižná platforma pro použití invalidům a v domě bude vybudován výtah.
HALA a ,,CHOACH HOUSE‘‘
K hlavnímu objektu přiléhá větší víceúčelová hala. Z té povedou tři páry dveří na patio zadní zahrady. Halu bude
možno využít pro koncerty, přednášky, představení a podobné akce pro cca jedno sto návštěvníků.
K hale přilehá objekt bývalého "coach house", který bude upraven jako zázemí haly, k využití především pro vchod
do halové části a služby pro její návštěvníky. Budou zde toalety, šatna a kuchyňka
Na závěr této malé "prohlídky" dodávám, že dobře známá bronzová plastika Franty Bělského inspirovaná obětí
Jana Palacha, bude umístěna na kamenném pomníčku u dlážděné části zahrady.
Se všemi přáteli londýnského VELEHRADU se těšíme na shledanou v Lonsdale Road v příštím roce.
Za správní radu charity ing. Antonín Stáně
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MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA V OKÉNKU

12.prosince od 11ti do 15ti hodin v hale City Heights Academy, 33 Abbotts Park, London SW2 3PW
ve spolupráci s charitou Velehrad

Vánoční koledy, tradiční české jídlo, svařák a cukroví, aktivity a soutěže pro děti, bohatá tombola a vystoupení divadelního souboru a samozřejmě
Mikuláš, čert a anděl s nadílkou pro hodné i zlobivé děti..

Rezervace a vstupenky nutné zajistit předem kvůli dárkům a místu: c.okenko@hotmail.co.uk (do 48hod. potvrzení)
Informujte se tamtéž také o vystoupení pražského divadla VIOLA pro děti Okénka v City Heights Academy 5.prosince od 11hodin
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JEŠTĚ Z KOMUNITY A LONDÝNA
Budeme vzpomínat na zemřelé v prosinci...

Z nedávné vzpomínky na čs. vojenském hřbitově v Brookwoodu

V prosinci vzpomeneme odchodu paní Dany Stallerové, ženy
starosty londýnského Sokola a ,,otce‘‘ Bren-Gun Karla
(9.12.2003), Št.Kpt. Františka Štičky (32., 258. a 312. perutě),
(16.12.1980), prvního prezidenta po pádu komunismu,
Václava Havla (18.12. 2011), a plk. Františka Kaplana z čs.
obrněné brigády od Dunkirku (25.12.2013).
----------

Z našich čtenářů v ČR srdečně zdravíme Františka Juráka s
rodinou v Luhačovicích. Je příjemné dozvídat se, že máme
čtenáře i v těchto známých lázních...

ZPRÁVY Z DOMOVA
Pripomínanie dňa boja za slobodu a demokraciu nestačí...

Na Námestí SNP v Bratislave zorganizovali 17.11. míting strany KDH, Most-Híd a Sieť s poslancom Alojzom Hlinom.
Predseda strany Most-Híd Béla Bugár na mítingu povedal, že v súčasnosti ľuďom chýba také odhodlanie, ako mali
ľudia na námestiach v novembri 1989. Nie je to len chyba občanov, ale aj neochota politikov a strán spolupracovať za
vyšší cieľ, za volebný výsledok. „Naša spoločnosť si dopriala luxus zabúdania. O hodnoty slobody a demokracie
musíme bojovať denne. A chrániť ich.‘‘ Predseda Siete Radoslav Procházka povedal, že zabezpečenie základných
funkcií štátu nedáva nikomu dôvod ,,robiť si nejaké osobitné zásluhy a biť sa do pŕs‘‘. Zdôraznil, že ludia potrebujú
fungujúci štát, ktorý chráni svoju pracovitú väčšinu, ak majú mať dôvod zakladať si na Slovensku rodiny, domovy a
pracovné kariéry.
V Brně se 17. listopadu kromě komunistické demonstrace konaly i další akce. Na Moravské náměstí chodili občané
házet do připravené urny papírky se jmény osobností, navrhovaných na příštího prezidenta. Objevovala se tam jména
hudebníka a politika Michaela Kocába, senátorky a bývalé ústavní soudkyně Elišky Wagnerové a zakladatele
humanitární organizace Člověk v tísni Šimona Pánka. Večer vyšel z Kraví hory lampionový průvod studentů
Masarykovy univerzity ke Kounicovým kolejím, kde nacisté věznili české odbojáře, včetně studentů. Mítingu se
zúčastnili rektor univerzity Mikuláš Bek a ministryně školství Kateřina Valachová.
V Praze se vzpomínalo na 17.listopad hned dvakrát. Na den výročí se konal na Albertově míting prezidenta Zemana
a zároveň i xenofóbního Bloku proti Islámu Martina Konvičky (viz také str.1). Na Národní třídě se už od rána střídali
politici a představitelé kultury a občanských iniciativ. První byli lídři ANO v čele s ministrem financí Andrejem
Babišem, ministrem obrany Martinem Stropnickým a primátorkou Krnáčovou a po nich ex-prezident Václav Klaus a
další. Premiér Sobotka hovořil o obou výročích, tedy 1939 a 1989 a zmínil se také o migrační krizi, o které také mluvil
Klaus. Ministr Babiš zas připomněl, že někteří mladí studenti ,,dnes nevědí co to byl 17.listopad, co ti lidé, kteří se
nebáli bojovat proti komunistickému režimu, pro nás přinesli...‘‘ Různé skupiny demonstrovaly na Václavském
náměstí odkud také vyšel protestní pochod proti prezidentu Zemanovi a na Náměstí míru. Druhou oslavu výročí pak
uspořádali studenti a akademičtí funkcionáři u kolejí na Albertově o týden později, 22.listopadu (viz str. 1).

Z DOMOVA VE ZKRATCE
O Projekt Nord Stream 2 -- rozšírenie severného plynovodu z Ruska do Európy, ktoré by šlo pod Baltským morem do
Nemecka -- kritizoval v Bruseli slovenský minister hospodárstva V.Hudák. Povedal, že ide o rozšírenie existujúceho
plynovodu a je to potenciálna hrozba. Plyn by už nemusel totiž tiecť plynovodom cez územie Ukrajiny a Slovenska na
západ a to by bolo proti záujmom EÚ. Vybudovanie plynovodu by tiež zvýšilo závislosť Európy od jedného zdroja - od
Ruska - bez ohľadu na energetickú bezpečnosť a premietlo by sa do ceny plynu. Vďaka preprave ruského plynu do
západnej Európy Slovensko každoročne dostáva približne 400 mil. eur. O Na návrh primátorky Adriany Krnáčové
(ANO) schválil zastupitelský výbor pro kulturu obnovu partnerství Prahy s Moskvou a Petrohradem po loňském
přerušení vedením bývalého primátora Tomáše Hudečka kvůli Ukrajině a ruské anexi Krymu. Výbor tvrdí, že důvody
pozastavení pominuly, ale opozice (TOP 09) záměr kritizovala. O Hlbokú ľútosť nad úmrtím kardinála Jána
Chryzostoma Koreca vyjadril prezident Andrej Kiska. Povedal, že kardinála si Slovensko bude pamätať ako človeka,
ktorý napriek utrpeniu nikdy neopustil hodnoty, ktoré vyznával. Hlbokú ľútosť nad úmrtím kardinála vyslovil tiež
premiér Robert Fico. O Čeští ukrajinisté, novináři a historici, institut Evropské hodnoty a slovenský institut CEPI
vytvořili studii odmítající ruskou propagandu ohledně ukrajinské krize. Ve studii mapují například přítomnost
ruských vojáků, jejich svědectví v zajetí a jejich nejmodernější techniku na východní Ukrajině a také anexí Krymu a tzv
Euromajdan. Na tiskové konferenci označili za „nejčastější nositele“ ruské propagandy v ČR prezidenta Miloše Zemana,
téměř všechny představitele KSČM a některé poslance ČSSD, např. Jaroslava Foldynu, Vítězslava Jandáka či
Stanislava Humla. Mezi autory studie jsou ukrajinistka Lenka Víchová, ukrajinista a historik David Svoboda, expert
na postsovětský prostor Karel Svoboda, novináři Ondřej Soukup a Josef Pazderka, politolog Michal Romancov a
bezpečnostní analytik Jaroslav Náď. Ten prohlásil, že proruská propaganda je bezhraniční a proniká i do ČR a SR a
,,žijeme tak v situaci, kdy zápasíme o budoucnost demokracie ve střední Evropě‘‘.

***************************************************
Londýnská King’s College srdiečne pozývá krajanov na prednášku

Veľvyslanca Slovenskej republiky Ľubomíra Reháka

Slovakia’s Foreign Policy - a quarter of a century after the Velvet Revolution
3.decembra v 18.30 v londýnskom Strand Campus, WC2R 2LS, Room K–1.56, King’s Building, Basement

Univerzita požaduje registráciu na website:
goo.gl/5qZcOI <https://docs.google.com/forms/d/1qJ8eINdPPN7nX5Hs2SAyYZu3CI-NhdCT4WUwQet75us/viewform?c=0&w=1>
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DUCHOVNÉ SLOVO

Zomrel veľký svedok nezlomnej viery
V Nitre zomrel 24. októbra vo veku 91 rokov nitriansky emeritný biskup, kardinál
Ján Chryzostom Korec. Pohreb sa konal v sobotu 31. októbra v Katedrálnej Bazilike
svätého Emeráma v Nitre a predsedal mu krakovský arcibiskup, kardinál Stanisław
Dziwisz. Telesné pozostatky boli pochované v dolnej lodi Katedrály
"S bolesťou sme prijali správu o odchode tohto veľkého svedka nezlomnej viery, ku ktorému prechovávame obdiv a
úctu. Pozývame veriacich k modlitbám a tichej spomienke na pána kardinála. Nitrianskemu biskupstvu vyjadrujeme
našu úprimnú účasť v tejto chvíli nášho spoločného zármutku," povedal v mene slovenských biskupov predseda KBS
Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita.
Ján Chryzostom kardinál Korec sa narodil 22. januára 1924 v Bošanoch a 15. septembra 1939 vstúpil v
Ružomberku do rehole jezuitov. V roku 1944 maturoval na Gymnáziu v Kláštore pod Znievom, kam chodil ako
externý študent. Od roku 1945 študoval na Filozofickom inštitúte jezuitov v Brne. Potom odišiel do Trnavy, kde
pomáhal v redakcii Posla a študoval štvorročnú teológiu. Po likvidácii reholí a kláštorov v roku 1950 bol spolu s
rehoľnými spolubratmi internovaný od 14. apríla 1950 v Jasove, potom v Podolínci a od 20. septembra 1950 v
Pezinku. Odtiaľto bol donútený odísť do civilného života. V tom istom roku (1. októbra 1950) bol tajne vysvätený v
Rožňave za kňaza a po uväznení a internovaní takmer všetkých oficiálnych biskupov, bol ako 27-ročný 24. augusta
1951 tajne vysvätený za biskupa, otcom biskupom Pavlom Hnilicom. Konsekrácia sa uskutočnila na základe
rozsiahlych fakúlt Svätého Otca Pia XII. pre naše krajiny.
Biskupskú službu však nemohol vykonávať verejne, pracoval ako robotník a desať rokov každý deň očakával, že
príde pre neho Štátna bezpečnosť, ako sa to stalo v mnohých prípadoch jeho spolubratom v reholi, či diecéznym
kňazom alebo veriacim laikom. O to viac, že vedeli o ňom, že je biskup a vyvíja aktívnu apoštolskú činnosť, ba i tajne
ordinuje kňazov. Bolo to však, ako sám spomína, obdobie preniknuté nádejou a dôverou v Boha. 21. mája 1960 bol
po marcovom zaisteniu odsúdený ako vlastizradca – pre náboženskú činnosť medzi študentmi na 12 rokov väzenia,
ktoré prežil v neľudských podmienkach s mnohými kňazmi v Prahe na Pankráci, Ruzyni a Valdiciach. Z väzenia sa
vrátil 24. februára 1968 s podlomeným zdravím. Napriek tomu sa zapojil do nadšenej obnovy náboženského života.
Dňa 8. júla 1969 ho prijal na osobitnej audiencii pápež Pavol VI., ktorý na údiv mnohých odovzdal „tajnému“
biskupovi Korcovi svoje biskupské insígnie. Po návrate do vlasti však nedostal súhlas zo strany štátu k pastorácii, a
preto pokračoval v práci ako robotník, naposledy ako opravár výťahov v Petržalke. I v tejto situácii nezostal nečinný.
Kontakt s mladými ľuďmi, apoštolát v rôznej forme, ale i bohatá literárna činnosť mu vyplnili každú voľnú chvíľu. Vo
svojich dielach sa javí ako teológ, filozof, historik, etik a sociológ. V širokej palete jeho diel sa objavujú práce ako
aktuálne diskusie s prírodnými vedami, ktoré často prekračujú svoju vedeckú kompetenciu a prispievajú k
dezinformácii v základných životných otázkach. Ako veľký znalec ľudskej duše sa zamýšľa nad pôvodom človeka a
jeho životnou cestou. Súčasne tvorí aktuálne práce, týkajúce sa problémov náboženského života a Katolíckej cirkvi
na Slovensku. V množstve asi 60 diel pomerne veľkého rozsahu má popredné miesto duchovná literatúra.
Zmena systému po roku 1989 zasiahla aj do jeho života. Dňa 7. januára 1990 sa stal rektorom Kňazského
seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave, 6. februára 1990, bol na výslovnú žiadosť Svätého Otca Jána Pavla II.
menovaný za nitrianskeho diecézneho biskupa, správu diecézy prevzal 22. februára 1990 a spravoval ju do júla
2005. Dňa 28. júna 1991 ho v konzistóriu ustanovil pápež Ján Pavol II. za kardinála a menovanie bolo ohlásené na
audiencii 29. mája 1991. Korec bol prvým predstaviteľom slovenskej cirkevnej provincie, ktorému sa dostalo vďaka
osobným kvalitám takej cti. Ako emeritný biskup býval až do svojho úmrtia v Nitre.
Na kardinála Korca, spomínajú vo viacerých krajinách. O jeho úmrtí priniesli správy viaceré zahraničné portály,
vrátane Vatikánskeho rozhlasu a fotografia sa objavila i na sociálnej sieti nemeckej nadácie Kirche in Not. Prezentuje
jej zakladateľa Werenfrieda van Straatena s ,,dobrým priateľom‘‘ kardinálom Korcom na návšteve u sr. Lucie vo
Fatime (v máji 1992).
O úmrti kardinála informuje aj farnosť Seeham v rakúskej arcidiecéze Salzburg (www.pfarre-seeham.at). V správe
sa uvádza, že diecéza Nitra, kde bol kardinál od roku 1990 biskupom, nie je len najstaršou diecézou v strednej
a východnej Európe, ale je tiež „najstaršou dcérou Salzburgu“. Kardinál Korec spoločne so salzburským
arcibiskupom Georgom Ederom nadviazal nové kontakty medzi Nitrou a Salzburgom a Mozartovo rodné mesto tiež
viackrát navštívil. Neskôr, už ako emeritný nitriansky biskup, prijal kardinál Korec viackrát skupiny zo Seehamu,
pre ktorých boli tieto návštevy dojemnými chvíľami. Vždy sa zaujímal o život farnosti, modlil sa za ňu a ona spomína
na Korca ako na jednu z veľkých osobností, ktorej pôsobenie presahovalo hranice.
Cennú spomienku prináša i riaditeľ Pápežských misijných diel v Rakúsku P. Leo Maasburg, ktorý bol v Ríme
spolupracovníkom biskupa Pavla Hnilicu a neskôr sprevádzal aj Matku Terezu na jej cestách. V texte, ktorý je možné
nájsť na stránke ::vision2000.at:: spomína na to, ako biskup Hnilica vyslal navštíviť zosnulého biskupa Korca v jeho
byte počas totality. S hlbokým smútkom prijali správu o odchode do večnosti aj v Austrálii. R.I.P. (zo stránok TK KBS)

***************************************************
Britská skupina Spoločnosti pre vedy a umenia SVU želá všetkým krajanom veselé Vianoce
a predbežne pozývá na prednášku spolupredsedničky dr.VĚRY VAVREČKOVEJ

Karel IV. (1316 – 1378) a dedičstvo, ktoré po sebe zanechal
k 700. výročiu jeho narodenia

v sobotu 30. januára o 14tej hodine 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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DOPISY ČTENÁŘŮ: Dopis z Prahy

Nová Evropa...

Je to už hodně let. Vracel jsem se do Čech v horkém létě ze
služební cesty. Jel jsem sám autem a měl jsem domluveno, že
přenocovat budu u známých v Cáchách.
Před Bruselem jsem - bůhví jak - ztratil dálnici a sjel
do města. Nebyl to Brusel jaký jsem si pamatoval z minulých
turistických zájezdů. Projížděl jsem tu podivnými, převážně
lidupráznými ulicemi plnými poletujícího smetí. Sem a tam se
pohybovaly osamělé postavy. Párkrát jsem zastavil u chodníku
a stáhl okno, ale na moje otázky kladené školní francouzštinou
dotazovaní neodpovídali. Nakonec jsem se vymotal,
nalezl liegeskou výpadovku a k přátelům v Cáchách šťastně
Předvánoční Praha – na jiné planetě než Molenbeek?
dorazil. Zmínil jsem se o svém bloudění a kamarád Robert
řekl "To jsi se asi dostal do Molenbeeku, tam se nedomluvíš".
O Molenbeeku, jednom z mnoha předměstí belgické metropole, jsem opět slyšel nedávno, když po listopadových
teroristických útocích v Paříži policie hledala odkud sebevražední útočníci přišli. Ukázalo se, že pár v Syrii
vycvičených teroristů mělo svůj evropský domov právě v tam. Jiní přišli z islámských ghet poblíž Paříže, či se
nedávno přeplavili s uprchlíky z Turecka do Řecka.
V Belgii žije v poměru k počtu obyvatel nejvíce lidí pocházejících z muslimských zemí Afriky a Středního Východu.
Belgie také "vysílá" relativně nejvíce islamistů zpět na Střední Východ. Celkem ze západoevropských zemí tisíce
mladých mužů putují přes Turecko, posílit armádu tak zvaného islámského státu. Z hlediska evropské bezpečnosti
jsou největšímo problémem ti z nich, kteří se po absolvování výcvikových táborů vracejí do Evropy, aby zde rozsévali
smrt a zhoubu.
Je pravdou, že většina migrantů ze Syrie a z Afriky prchá před smrtí, násilím a hladem, kterými jsou ohroženi ve
svých domovinách. Pomoci jim si žádá křesťanské svědomí i obecná lidská slušnost.
Je také zřejmé, že při opakovaných hrozbách islamistických vůdců, museli by tito být padlí na hlavu, aby na cestu
do Evropy, mezi masy uprchlíků sem tam nepropašovali i nějakého řádně zbrejnvošovaného a dobře vycvičeného
teroristu. I kdyby se jednalo jen o zlomek procenta z letošních statisíců migrantů, tak touto cestou přicházejí do
Evropy stovky nebo tisíce odhodlaných zabijáků. Při schengenském systému nekontrolovaných národních hranic není
pak nic snadnějšího, než na naplánovaný teroristický útok navozit zbraně, výbušniny atd. Tak to také prakticky
fungovalo v Paříži v pátek třináctého listopadu. Podobně jako v minulých letech v Londýně, Madridu i jinde, oběti se
provinily pouze tím, že byly v daný okamžik na nějakém místě.
Vůdčí osobnosti EU hledí s nevolí na "nové" členy, kteří se přílivu a přidělování migrantů brání. Na mysl se vtírá
podobenství o třísce v oku sousedově a břevnu v oku vlastním. Byly to právě osvícené západoevropské vlády, které
hodily za hlavu zdravý rozum a vydaly se cestou tak zvaného multikulturalismu. Multikulturalismu, neboli politicky
korektního apartheidu, který praxi znamenal, že masy imigrantů žijící v přistěhovaleckých ghetech měly s původním
obyvatelstvem Evropy málo společného a nepociťovaly žádný závazek k nové vlasti. Imigranti zde mnohdy žili ve
společenstvích, kde spíše nežli zákony hostitelské země platilo právo Šaria. Vzdělávací systém v druhé generaci
imigrantů pocity křivdy a odcizení od většinové společnosti často
podporoval. Pokud navštěvovali segregované islámské školy, izolace
od většinové společnosti se přímo vyžadovala. Mnozí mladí muži, kteří
pak nenalezli odpovídající uplatnění, se logicky stali živnou půdou pro
islamistické agitátory.
Francouzi, Belgičané a další západoevropané jsou překvapeni, že
"jejich" mladí občané se nyní vracejí z vycvikových táborů v Syrii s
posláním zabíjet.
Proč se diví, že Maďaři, Poláci, Češi a další "nováčci" Evropské
unie netouží po tom zopakovat si tragickou západoevropskou zkušenost
na vlastní kůži?
Z malého bytu na Vinohradech všechny zdraví Honza Krátký.

A ještě předvánoční pohled na Můstek

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

,,Get to know you‘‘

vždy druhou středu v měsící 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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Nenechte si ujít, aneb trochu kultury v Londýně v prosinci...

5.prosince od 11hod. zahraje v City Heights E/ACT Academy, 33 Abbotts Park, SW2 3PW pražské divadlo Viola s
interaktivním představením Endele Vendele pro děti londýnského Okénka. Info a vstupenky: c.okenko@hotmail.co.uk
o
o

3.prosince v 19 hodin se v Delfina Foundation, 29-31 Catherine Pl, London SW1E 6DY bude konat promítání
uměleckých filmů a diskuse s Romanem Štětinou (vítěz ceny Jindřicha Chalupeckého 2014) a Duncanem
Cambellem (laureát Turner Prize v roce 2014) pod názvem Neortodoxní příběhy. Akci sponsorují obě nadace a vstup
je volný. Info: spoluorganizátor České centrum (viz.níže)
o 6. prosince v 17:30 vystoupí v 229 Venue, 229 Great Portland St, London W1W 5PN oblíbený a legendární český
herec a mistr mluveného slova Miroslav Donutil se synem Martinem v zábavném pořadu, plném vtipných historek a
humoru pod názvem "Na kus řeči". Vstupné 20 liber online a 25 u vchodu. Pořadatel: Pishter Ltd, info České centrum.
o 14.prosince ve 13.hodin zahrají ve Wigmore Hall, 36 Wigmore Street, W1U 2BP, Rachel Podger (housle), Marcin
Swiatkewicz (spinet a varhany) a David Miller (flétna). Na programu poledního koncertu pro BBC Radio 3: Biber –
výběr z Tajemných sonát (1, 2, 3, 9, 10 a 11). Info: www.wigmore-hall.org.uk a 020 7935 2141
o 18.prosince ve 20hodin vystoupí v Brixton Bloc, 143 Stockwell Rd, London, SW9 9TP v rámci Movefestival, součásti
,,Festival of Colours‘‘, český průkopník elektronické hudby Boris Carloff se skupinou. Info: http://brixtonbloc.com a
http://www.noiseofart.org/ a spoluorganizátor České centrum.
Pro květnovou Evropskou noc literatury 2016 (ENL) se hledají překladatele, kteří by na akci, ENL ,,Překladatelský
pitch s anglickým PEN klubem: Nové literární hlasy‘‘, prezentovali dílo evropského autora vhodné k publikaci v
angličtině. Účast otevřena překladatelům žijícím ve Velké Británii či jinde v Evropě, majícím chuť přeložit a připravit
dílo pro publikaci v angličtině. Šest nejlepších návrhů bude vybráno porotou pro prezentační soutěž o Nejlepší pitch a
vítěze určí hlasování. Předsedat bude editor Granta Books Max Porter a vítěz obdrží od literárního centra Free Word a
anglického PEN klubu podporu a pomoc s propagací projektu. Autoři všech vybraných překladů získají od PEN klubu
grant 250 liber, na překlad ukázky a přípravu publikace na webu. Info a dotazy na eln@eunic-london.org. a formulář
na eln-translation-pitch-2016-call-for-proposals.docx - Další info: spoluorganizátor České centrum.

***************************************************
Bydlíte ve Streathamu či okolí? V tom případě vás na zajímavé akce zve

Centrum pro děti i rodiče OKÉNKO
Každou sobotu 10-13hod. posezení rodičů a česká školka a jesle v City Heights E-ACT Academy, 33 Abbotts
Park, London, SW2 3PW. Každou středu 10-12 hod. Dětský klub, ve Weir Link, 33Weir Road, SW120NU.
Měsíčně v sobotu v 19h. Knižní klub. Info: c.okenko@hotmail.co.uk a 07903-867883

***************************************************
Sväté omše našej londýnskej komunity
Kostol (Our Lady of La Salette and St. Joseph), 14 Melior Street, London SE1 3QP, najbližšia stanica
metra London Bridge: Nedeľa 13.00 a 19.30, Streda 19.30, Piatok s angl. Farnosťou

Sviatosť pokánia (svätá spoveď) – pred i po každej svätej omši a taktiež po dohovore s duchovným otcom

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

Kontaktujte Czech Centre na nové adrese: 116 Long Acre (Covent Garden), London WC2E 9PA
Telefon: +44-207-307-5180 e-mail: info@czechcentre.org.uk

Czech Centre pořádá a organizuje výstavy, přednášky, koncerty atd , informuje Brity o možnostech podnikání, vzdělávání, atd

***************************************************
ZAJÍMÁ VÁS CO SE DĚJE V JINÝCH KRAJANSKÝCH

Zkuste si na internetu najít

KOMUNITÁCH?

http://krajane.radio.cz/

Budete překvapeni, je to totiž internetová platforma, určená k získávání a výměně informací, týkajících se zahraničních Čechů
v celém světě... A najdete tam i informace o londýnském Velehradě

***************************************************
ZAJÍMÁ VÁS ČESKÁ A SLOVENSKÁ HUDBA?

STAŇTE SE ČLENEM A PŘIVEĎTE ANGLICKÉ ZNÁMÉ DO

The Dvořák Society for Czech and Slovak Music

Společnost sdružuje zájemce o českou a slovenskou hudbu a jako registrovaná charita pomáhá hudebníkům a tělesům doma

Podrobnosti najdete na internetu ( http://www.dvorak-society.org ) a další poskytne Terry Heard, Membership Secretary, 67
Lewisham Hill, London SE13 7PL, Tel: 020 8852 9263, e-mail: membership@dvorak-society.org

***************************************************
VÍTE, ŽE VELEHRAD MÁ TAKÉ VLASTNÍ WEBSITE?

www.velehrad.org.uk

Nabízí mnoho informací. Příspěvky na činnost Velehradu - zatím zasílejte šeky na adresu: Velehrad, PO Box 3148, Purley CR8 9DE

***************************************************
CZECH AND SLOVAK CLUB IN LONDON

Chcete si pochutnat na tradičních českých a slovenských jídlech a napít se dobrého piva z našich končin?
Stačí jet metrem do stanice West Hampstead (NW6) a o pár stovek metrů níž, v 74 West End Lane, čeká vytoužené pohoštění.
Restaurace otevřena od úterý do pátku 17 -22.30 hod a klub 17 - 23 hod, v sobotu/neděli 12 - 22.30 hod, klub 12 - 23 hod. Zavřeno
každé pondělí kromě Bank Holidays, kdy je pak zavřeno v úterý. Telefon: Klub 0207 328 0131, Restaurace 0207 372 1193
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