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Nový rok a optimismus
Je to velmi zvláštní jev, ale když po nepříliš podařeném
roce dojde na přání do roku následujícího, většina z nás se
snaží o co největší dávku optimismu. Tedy od střízlivého
,,Snad už to horší nebude‘‘, až po ,,Věřme, že to bude
velmi dobrý rok‘‘. Jako by ten 1. leden byl jakýmsi
mezníkem mezi ne nejlepší minulostí a světlou či lepší
budoucností a přitom jde jen o nový kalendář a za situace,
kdy tok času a událostí není nijak výrazně přerušen či
ohraničen. To také, zdá se, potvrzuje i skutečnost, že
příkladů pesimistických přání ve stylu ,,Tak na blbý rok‘‘,
nebo ,,Vše nejhorší do hrozného Nového roku‘‘ je velmi
málo. Ostatně, ani ve vlasti, kde ekonomika ČR i SR šlape
poměrně velmi slušně a pomalu dohání západ Evropy, není
tam i ve srovnání s tou zdejší, slyšet mnoho nespokojených
hlasů a předvánoční ,,utrácení‘‘ to jen zvýraznilo. Tedy
na rozdíl od nemožné situace politické, se kterou je zde i
tam jen málokdo spokojen a mnozí jsou z ní zoufalí.
Předvánoční ,,utrácení‘‘ zvýraznilo hospodářské úspěchy ČR a SR, ale...
Jaká je situace zde v Británii, to my všichni vidíme na
vlastní oči a každý si bude přát do Nového roku podle svého gusta. Pravdou však je, že na těchto ostrovech je
stále ještě dobře. Jak nedávno napsala známá komentátorka, i přes příklady beznaděje a zloby, kterých uplynulý rok
poskytl v dostatečném počtu a ve srovnání se situací jinde, máme v Británii v podstatě slušnou politickou kulturu, ve
které je rozkrádání peněz nečastým jevem a hlásání lží se děje tak zřídka a je tak neobvyklé, že vždy vyvolá rozsáhlé
reakce. Toto, podle oné zcestovalé komentátorky, odlišuje Británii od většiny světa snad kromě Skandinávie a je to
poučné i pro naši zdejší komunitu.
Ano, lidé se ve většině světa mají mnohem hůř i ve srovnání s Čechy a Slováky a neztrácejí naději. Co se týče
oslavy nedávných Vánoc, stačí třeba takový příklad křesťanů v Iráku. Po porážce hrdlořezů tzv. Islámského státu a
jejich vyhnání ze země, se třeba v regionu Karakoš vrátilo do zničených městeček a vesnic už 6330 rodin uprchlíků,
tedy prý zhruba 25.000 lidí a většina slavila nadšeně půlnoční mši v polorozbořených kostelích bez oken a dveří a
světlo svíček dokreslilo atmosféru velmi těžkého začátku po přestálé apokalypse, ale i chuť začít znovu budovat.
Začínající rok bude pro nás v Británii také velkou výzvou. Nejde jen o lednové prezidentské volby v ČR, které
budou důležitým ukazatelem další orientace státu. Roky končící osmičkou byly pro nás v posledním století klíčově
důležité a to v kladném i záporném smyslu. A letošní sté výročí založení Československa a 25. od jeho rozdělení bude
spolu s neuveřitelnou rolí našich legií na západní frontě třeba u Arrasu, na Piávě a v Rusku, kde na čas okupovaly
celou sibiřskou železniční magistrálu, možností poučit naše britské přátele... Tak, jak říkali Sokolové:,,Tužme se!‘‘/jn/

***************************************************
Správní rada londýnského Velehradu zve krajany na

Pietní vzpomínku na zápalnou oběť Jana Palacha
za účasti zástupců velvyslanectví České i Slovenské republiky

v pátek 19. ledna v 18.30 na Velehradě v Barnes,
39 Lonsdale Rd., SW13 9JP
Nejbližší metro Hammersmith a autobusy 419, 33, 73, 20

Další informace na www.velehrad.org.uk nebo na 07468 570551
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ZPRÁVY Z KOMUNITY A LONDÝNA
Úspěšná Mikulášská nadchla
krajany i přes nepřízeň počasí

Londýnský Velehrad v Barnes zažil během letošní
Mikulášské slavnosti s nadílkou opravdový a nevídaný
,,nával‘‘ mladých rodin s dětmi, což pochopitelně potěšilo
ty starší generace krajanů. V neděli 10. prosince se tak
v hlavním sále komplexu postupně sešla téměř stovka
krajanů i přes značně nepříznivé počasí, zatímco o děti se
v suterénu postaraly obětavé a oblíbené učitelky české
školky Míša a Blanka (viz. foto části dětské místnosti dole).
Ještě před zahájením programu se v hlavní budově
konala soukromá mše, kterou sloužil oblíbený doktorant
z Říma, P. Jiří Zámečník za účasti téměř dvacítky krajanů
a ti se pak přesunuli do sálu a jak přicházeli postupně
další krajané s dětmi, budovou se rozléhaly sílící tóny
vánočních koled.
Vzhledem ke sněhové kalamitě na sever od Londýna se
bohužel nemohl dostavit ohlášený oxfordský sbor HlaholOxon pod vedením dr.Evy Pinkavové a tak pokračoval
zpěv koled jen za doprovodu klavíru, ale panovala dobrá
nálada. Pak přivedly učitelky děti ze suterénu a přišel sv.
Mikuláš s krásným andělem a začala nadílka dárků (viz
záběry na následující straně).
Opravdu vydařené odpoledne a děti budou mít na co
vzpomínat i přes nepřízeň počasí, což prý kromě Hlaholu
odradilo i několik ,,vzdálenějších‘‘ rodin.

Budeme vzpomínat na naše zemřelé
krajany v lednu...
Opět budou mezi nimi herečka, režisérka Londýnské
sezóny a mecenáška Velehradu i Otce Langa i mnoha
nemocných v tehdejším Československu, Sylva Langová
(15.ledna 2010), student Jan Palach (19.ledna 1969 – viz
oznámení na str. 1), S/Ldr Adolf Pravoslav Zelený MBE,
navigátor 311.československé bombardovací perutě
(25.ledna 2010) a paní Tessa Macháčková,
spolupracovnice Velehradu a organizátorka (23.ledna
2015). Vzpomeneme také, jako každý rok, obětí
Holokaustu 27. ledna, v den vyhlášený za památný OSN. Momentky z Mikulášské na londýnském Velehradě (soukromá mše, koledy a děti)

ZPRÁVY Z DOMOVA
Prezidentská setkání na pozadí kritiky
bývalého soupeře ve volbách
Prezident Miloš Zeman navštívil 12. prosince na své
poslední zahraniční cestě v tomto roce Slovensko a setkal
se tam s prezidentem Andrejem Kiskou. Šlo o tradiční
jednodenní zdvořilostní návštěvu na závěr Zemanova
volebního období, podobně jako při stejné příležitosti učinil
každý český prezident. Pozornost předtím vzbudil rozhovor
bývalého prezidentského kandidáta a ministra zahraničí
Karla Schwarzenberga pro Lidové noviny, ve kterém uvedl,
že dohady o prezidentově zdraví budou mít vliv na
rozhodování voličů v prezidentských volbách 12. ledna: „Lidé by si měli uvědomit, že nejenom fyzický stav, což je
očividné, je důvod k zamyšlení, ale především také jistá změna osobnosti. Já ho znám už 20 let a on se velice změnil.
Každý lékař vám potvrdí, že dlouhé používání návykových látek odstraňuje zábrany,“ řekl Schwarzenberg a dodal, že to
považuje za velký problém. Kritizoval také Zemanovy výroky během návštěvy Ruska, kde tvrdil, že export ČR do Ruska
je významnější než do Francie a přitom je do Francie mnohokrát vyšší a Rusko je až 13. v pořadí. Za vhodného
prezidentského kandidáta označil Schwarzenberg Pavla Fischera.
>>>>>>>>>>>>>

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

Patricka Lamberta o jeho knihe o skladateľovi Bohuslavovi Martinů
(prednáška výnimočne po anglicky)

.

v sobotu 27. januára o 14tej hodine v Čs. národnom dome, 74 West End Lane, NW6
Info: Věra Vavrečková (0170 2614 767) a Zuzana Slobodová (079 405 19 667) a https://www.svu2000.org/london Priveďte priatielov!!!
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ZPRÁVY Z DOMOVA
Rozdělení Československa i po 25 letech
stále kontroverzní

Ani po 25 letech od rozdělení Československa nejsou
názory obyvatel obou zemí bez kontroverzí. V kontextu
jiných významných historických událostí není rozdělení
podle průzkumu Sociologického ústavu AV ČR a
slovenského Inštitútu pre verejné otázky vnímáno příliš
pozitivně, na rozdíl třeba od vzniku první republiky. „Češi
řadí nejvýše rok 1918 a Sametovou revoluci, ke které jsou
Slováci rezervovanější. Ohledně vstupu do EU jsou
naopak Češi dnes skeptičtější než jejich sousedé,“
řekla vedoucí české části výzkumu Paulína Tabery deníku
Dnes. V obou zemích se 46 % respondentů vyjádřilo, že
rozdělení bylo spíš správným krokem. Opačný názor má v
Česku 37 % lidí, na Slovensku to je 42 %. Shoda panuje
také v otázce, zda se mělo o oddělení konat referendum.
Dvě třetiny dotázaných z obou zemí považují jeho
nevypsání za chybu. „Z jiných našich výzkumů víme, že
rozdělení bylo relativně nepreferovanou možností. Lidé si
spíš mysleli, že rozdělení nebylo nutné,“ dodala Tabery.

Novoroční vyznamenání spojují ČR a SR
V bratislavské Redutě se konalo novoroční vyznamenávání
u příležitosti 25.výročí vzniku nezávislého Slovenska za
účasti prezidenta Kisky a premiéra Fica. Mezi českými
vyznamenanými byli např. zpěvačka Marta Kubišová a
expremiér Petr Pithart, mezi slovenskými operní pěvkyně
Beňačková, novináři Fedor Gál, Petr Šimečka či herec
Jozef Króner, zpěvačka Marika Gombitová a herečka
Zuzana Krónerová. Prezident Kiska v projevu vyzdvihl, že
25 vyznamenaných symbolizuje boj proti fašismu a
komunismu a připomíná kolik odvahy a obětavosti je
potřeba k porážce zla.

Ještě z
Mikulášské
na Velehradě
(čekání na
sv.Mikuláše,
příchod a
nadílka)

KDH zmení na snemu názov

Slovenské kresťanskodemokratické hnutie KDH zmení
budúci rok názov. V rozhovore pre agentúru SITA to
povedal predseda Alojz Hlina a dodal, že názov by mal
zmenit snem hnutia na ,,Kresťanskí demokrati‘‘, bo tak
KDH ľudia vnímajú a zmeny budú aj v tvorbe kandidátok.

Zemřel malíř Pavel Brázda

V Praze zemřel ve třetí adventní neděli 17.prosince ve
věku 91 let malíř a grafik Pavel Brázda, jehož výstavu
přivítala Británie v Birminghamu teprve v červnu uplynulého roku a byla mu udělena medaile Artis Bohemiae Amicis
ministerstva kultury. Brázda byl komunistickým režimem persekvován, mohl vystavovat až po jeho pádu a jeho díla
jsou nyní součástí stále expozice moderního umění Národní galerie v Praze. Jeho dílo je tak specifické, že experti jej
nyní umisťují do soběstačné kategorie hominismu. Malíř se navíc nebál vrátit prezidentskou medaili za zásluhy.

Koledníci v prezidentskom paláci
V týchto dňoch je v plnom prúde 23. ročník koledníckej akcie Dobrá novina, ktorý prebieha na území celého Slovenska
od 24. decembra 2017 do 6. januára 2018 23. Koledníci Dobrej noviny tradične zavítali aj do Prezidentského paláca,
ako uviedla TK KBS. Prezident Andrej Kiska ich prijal v prvý deň nového roka a približne 25.000 koledníkov
zastupovali tri skupinky koledníkov z Ľubice, Prievidze a zo Serede

***************************************************
BCSA ve spolupraci z Velvyslanectvím ČR a Českým centrem Londýn zve krajany na přednášku

Dr. Barbary Havelkové

Is it about time? Gender Equality in Czech Law and Practice
ve čtvrtek 25. ledna 2018 od 19 hodin (vstup od 18.30) v kinosále Velvyslanectví ČR,
26 Kensington Palace Gdns., W8 4QY
Nutná rezervace - vstup: £6 (plus £1.05 poplatek za rezervaci na Eventbrite), pro členy BCSA bezplatný
Info: bcsa@bcsa.co.uk nebo tel. : 020-8902-0328 či www.bcsa.co.uk a na adrese: 643 Harrow Rd, Wembley, HA0 2EX

BCSA také zve krajany na tradiční středeční setkání ,,Get to know you‘‘
příště 10.ledna od 19 do 23hodin v Českém a slovenském klubu, 74 West End Lane, London NW6
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DUCHOVNÉ SLOVO

,,Vychovávať mládež k občianskemu cíteniu, k etike
zodpovednosti...‘‘
V plnom znení a v prekladu redakcie Vatikánskeho radia prinášame homíliu pápeža Františka,
ktorou sa prihovoril pri slávení vešpier na záver roka 2017
«Keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho Syna» (Gal 4,4). Tieto slávnostné vešpery sa nesú v atmosfére plnosti času.
Nie však preto, že máme posledný večer kalendárneho roka; ale preto, že viera nás vedie kontemplovať a vnímať, že
Ježiš Kristus – Slovo, ktoré sa telom stalo – dal naplnenie času sveta a ľudským dejinám.
«Narodený zo ženy» (v. 4). Prvou, ktorá zakúsila tento zmysel plnosti darovanej skrze Ježišovu prítomnosť bola práve
«žena», z ktorej sa Ježiš «narodil». Matka vteleného Syna, Theotokos, Bohorodička. Skrze ňu takpovediac vytryskla
plnosť času: skrze jej pokorné srdce plné viery, skrze jej telo úplne preniknuté Duchom Svätým.
Od nej Cirkev zdedila a stále dedí toto vnútorné vnímanie plnosti, ktoré živí povedomie vďačnosti, ako jedinú
odpoveď, akú si od človeka ten nesmierny Boží dar zasluhuje. Ide o prenikavú vďačnosť, ktorá sa – počnúc od
kontemplácie Dieťaťa zavinutého do plienok a uloženého v jasličkách – rozširuje na všetko a všetkých, na celý svet. Je
to „ďakujem“, ktoré odzrkadľuje Milosť; nepochádza z nás, ale od Neho; nepochádza z nášho „ja“, ale z Boha,
a zainteresúva tak naše „ja“, ako i naše „my“.
V tejto atmosfére vytvorenej Duchom Svätým, povznášame k Bohu vďakyvzdanie za rok, ktorý sa chýli ku koncu,
uvedomujúc si, že všetko dobro je jeho darom.
I toto obdobie roka 2017, ktoré nám Boh daroval celistvé a neporušené, sme my ľudia rozličnými spôsobmi
premárnili a poškodili konaním prinášajúcim smrť, klamstvami a nespravodlivosťou. Vojny sú rukolapným znakom
tejto opakujúcej sa a absurdnej pýchy. Sú ním však aj všetky malé i veľké útoky na život, na pravdu, na bratské
spoločenstvo, ktoré sú príčinou rôznorodých foriem ľudského a spoločenského úpadku, i úpadku životného prostredia.
Za všetko toto chceme a musíme prijať našu zodpovednosť pred Bohom, pred bratmi a pred stvorenstvom.
V dnešný večer má ale prevahu Ježišova milosť a jej odraz v Márii. A tak prevažuje vďačnosť, ktorú ako Rímsky
biskup pociťujem vo svojej duši, keď myslím na ľudí, ktorí žijú v tomto meste s otvoreným srdcom.
Cítim sympatiu a vďačnosť voči tým ľuďom, ktorí sa každý deň malými, no cennými skutkami konkrétne pričiňujú
k dobru Ríma: snažia sa plniť si čo najlepšie svoje povinnosti; v mestskej doprave sa správajú rozumne a rozvážne;
rešpektujú verejné priestory a signalizujú veci, čo treba napraviť; sú pozorní k starším a k osobám v ťažkostiach, a tak
ďalej. Týmito i tisíc ďalšími prejavmi správania konkrétne prejavujú lásku k mestu. Bez rečnenia, bez reklám, no
štýlom občianskej vychovanosti praktizovanej v každodennosti. A takto v tichosti spolupracujú na spoločnom dobre.
Rovnako pociťujem v sebe veľký obdiv voči rodičom, učiteľom a všetkým vychovávateľom, ktorí sa práve týmto
štýlom snažia deti a mládež vychovávať k občianskemu cíteniu, k etike zodpovednosti, keď ich vedú k cíteniu
spolupatričnosti, k starostlivosti a záujmu o realitu, ktorá je okolo nich.
Tieto osoby, i keď nie sú predmetom záujmu médií, predstavujú väčšinu ľudí žijúcich v Ríme. Nemálo z nich sa
pritom nachádza v podmienkach ekonomickej núdze; a predsa nad sebou neplačú ani neprechovávajú nevrlosť či
nenávisť, ale každodenne sa usilujú svojím dielom prispieť k tomu, aby sa veci trochu zlepšili.
Dnes, pri vzdávaní vďaky Bohu, vás pozývam, aby ste tiež prejavili uznanie voči všetkým týmto dômyselným
tvorcom spoločného dobra, ktorí milujú svoje mesto nie slovami, ale skutkami.
/Zo stránok TK BKS/

JEŠTĚ ZPRÁVY Z DOMOVA
Česko čelilo rozsáhlým kybernetickým útokům z Ruska
Podle zprávy BIS, čelí Česko rozsáhlým počítačovým špionážním útokům z Ruska. Nejaktivnější byla údajně kampaň
APT28/Sofacy zaměřená na diplomacii, vojenství, vědu a výzkum a akademickou sféru. Ruští hackeři – a velmi často
bývá zmiňován petrohradský Institut pro výzkum internetu – se prý dostali i do řady soukromých e-mailových účtů s
vazbami na českou armádu a do vojenské výzkumné organizace. Sofacy také zaútočila na státní účty v jiných státech
EU a zaměřuje se i na krádeže osobních údajů a hesel vstupu do informačních a komunikačních systémů za účelem
špionáže, včetně průmyslové a vědecké, a také k vydírání a ostouzení osob i států přes řadu tzv. alternativních webů.

Prezident Kiska vymenoval nových ustavných sudcov

Prezident Kiska vymenoval na návrh parlamentu za ústavných sudcov dvoch exposlancov strany Smer aj doteraz
neznámeho notára. Tri noví sudcovia Jana Laššáková, Mojmír Mamojka a Miroslav Duriš doplnia prázdne miesta v
ústavnom súde. Prezident tak dľho odmietal urobiť bo zvolení kandidáti nespĺňali podľa neho kvalifikácie na pozíciu
ústavného sudcu, ustavný súd mu však prikázal, aby znova preskúmal navrhnutých kandidátov a troch vymenoval.

***************************************************
The Friends of Czech Heritage srdečně zvou krajany i jejich anglické přátele na přednášku

Daniela Špičky

Baroque Castle Theatres in the Czech Lands
v úterý 30.ledna v 18.30 v sale Velvyslanectví ČR, 26 -30 Kensington Palace Gardens, London W8 4QY
Architekt, hudebník a zakladatel Centra pro konzervaci a restauraci architektury (CORA) představí zámecká divadla v
v Českém Krumlově, Litomyšli, Valticích (jeho nejnovější projekt), Kačině, Mnichově Hradišti a Žlebech
Vstupné £15 včetně sklénky vína. Rezervace nutná na www.czechfriends.net, při platbě u vstupu na events@czechfriends.net.
Šeky splatné na The Friends of Czech Heritage s SAE na adresu: Flat 15, Twynholm Mansions, Lillie Rd, SW6 7NX
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JEŠTĚ KRÁTCE Z DOMOVA
o Praha oslavila vstup do Nového roku jedenáctiminutovým
,,ohňostrojem století’’ z Letenské pláně. Ohňostroj nazvaný ,,Sto let
v hlavním městě Praha’’ údajně stál milion korun a měl
připomenout vznik Československa v roce 1918 a další momenty z
novodobé historie. Ohňostroj měl totiž čtyři obrazy věnované první
republice, pražskému povstání, pražskému jaru 1968, pádu
komunismu a zakončil jej slavnostní závěr. Bylo prý použito 2100
pyrotechnických kreací, včetně barev trikolóry. o Premiér SR
Robert Fico sa stretol v New Yorku s generálnym tajomníkom OSN
Antóniom Guterresom a zdôraznil, že mu záleží na silnej OSN,
pretože Európska únia nie je podľa neho dostatočne silná, aby sa
viac angažovala v niektorých regiónoch. Fico povedal, že na
Ukrajine EÚ v podstate nie je prítomná a že tiež nemá žiadny vplyv
na situáciu v Sýrii. o Česká republika začne letos vydávat nové
elektronické občanské průkazy, které budou mít uvnitř zatavený
elektronický čip a čárový kód, aby občané mohli místo obíhání
úřadů vyřídit problémy od svého počítače za pomoci speciální
čtečky za 200Kč, takže budou mít přepážku úřadu doma na stole.
Nové průkazy budou po vypršení platnosti starých vydávány
zdarma, ale pokud by jej někdo chtěl ihned, zaplatí dalších 200Kč.
o Slovenské noviny Denník N se domnívají, že Češi po rozdělení
Československa dlouho přeceňovali mezinárodní význam Česka.
V LEDNU DOČASNĚ PŘERUŠENO
List uvádí, že váha obou nových malých států automaticky klesla,
Velehrad, 39 Lonsdale Rd., Barnes, SW13 9JP
ale pro Slováky stoupla, neb měli vlastní stát. Češi prý dlouho za
INFO@CZECHLANGUAGECLUB.CO.UK
Václava Havla sklouznutí do kategorie malých států necítili a
většina jej necítí dodnes. Chovají se i vůči EU tak, jakoby stále byli středně velkým státem. Tento fakt křečovitého
chování ze zamrznutí v minulosti prý vidí všichni ostatní, ale Čechům to stále ještě nedochází, tvrdí deník Denník N.

DOPIS Z PRAHY

Pařeniště korupce

Tak charakterizoval povolební situaci v České republice Petr Pithart v rozhovoru v nestátni televizi. Rozhovor byl
vysílán počátkem prosince, ale analýza politické situace v české kotlině na konci roku stále platí, i potom co prezident
Zeman jmenoval novým premiérem Andreje Babiše jehož hnutí ANO dostalo v říjnových parlamentních volbách 30%
hlasů (podstatně víc než druhá ODS), a pan Babiš najmenoval své ministry.
Píšu toto mezi Vánocemi a Silvestrem, v době kdy čekáme na první měsíc roku 2018. V lednu ve sněmovně
proběhne hlasování o důvěře nové vládě. Podle statečných řečí, které vedou noví poslanci (kromě zástupců hnutí ANO,
pochopitelně) se jeví, že Babišova vláda podporu většiny z dvou set poslanců nedostane, ale kdo ví (viz titulek výše).
Něco podobného platí i pro hlasování o vydání pánů Babiše a Faltýnka (poslanců za hnutí ANO) k soudnímu stíhání
pro podvod. O kauze ČAPÍ HNÍZDO jsem vám psal už před několika měsíci a nevím, co bych k tomu dodal. Mezi tím
jsem jen zaznamenal, že slovenský nejvyšší soud zrušil nález, že pan Babiš nebyl před listopadem 1989 agentem
československé STB. Oba výše jmenované pány před volbami k soudnímu stíhání vydala minulá sněmovna, ale to
rozhodně neznamená, že tak učiní i ta nová (viz titulek výše).
Mimochodem: co si myslíte o tom, že naši zvolení zástupci si odhlasovali imunitu před soudním stíháním nejenom
za své řeči na půdě parlamentu, ale za JAKÝKOLIV čin? Vzpomínám si třeba na hlasování o vydání poslance Kavana,
který kdysi v údajném stavu intoxikace naboural několik stojících vozidel.
Jak snad víte i vy - krajané v daleké cizině - v lednu nás čeká i volba-výběr mezi stávajícím příznivcem cigaret a
tvrdého alkoholu na pražském hradě a některým z mnoha více či méně přijatelných dalších uchazečů o prezidentský
úřad. Doufám, že i vy, krajané v daleké … atd., se se svým právoplatným hlasem odhodláte k výpravě na zastupitelský
úřad v Londýně.
Viděl jsem sice už všelicos, ale přesto jsem utrpěl pořádný šok, když prezident Zeman veřejně prohlásil, že vláda
bez důvěry parlamentu může vládnout stejně dobře jako vláda, která důvěru dostala. Já trouba myslel, že to už
dneska není možné ani v Africe.
Nejprve jsem si říkal, že to zbabrali ti, kteří zapomněli dát do České ústavy větu o tom, že dokud nová vláda
nedostane v parlamentu důvěru, bude vládnout vláda stará (ta už nejspíš důvěru parlamentu nemá, avšak měla ji
alespoň předešle). Platí však, že ať ústavu sepíšete sebechytřeji, podfukář si nějakou obezličku vždycky najde.
Koneckonců, ústava Spojených Států Amerických je proti té české výrazně kratší, ale funguje. Snad proto, že Amíci
prostě hrají férově.
Všiml jsem si, že několik rozhodujících pozic obsadili v novém parlamentu, přesněji v jeho výborech, soudruzi
reprezentující komunistickou stranu. A to i přes to, že jejich strana od minulých voleb ztratila polovinu své voličské
podpory z voleb předchozích.
Pokud se vám zvedá žaludek z toho, že v čele Mandátového a imunitního výboru poslanecké sněmovny sedí
soudruh Grospič, nevím jak jste přijali zprávu o zvoleni soudruha Zdeňka Ondráčka. Ten se zvláště proslavil jako
mlátič studentů a ostatních demonstrantů v roce 1989. Nyní byl - pro své jedinečné zkušenosti - rodnou stranou
nominován na místo předsedy parlamentní komise pro kontrolu činnosti Generální Inspekce bezpečnostních složek.
Náš nový parlament jej hlasováním zvolil do této funkce, avšak i tato komora posléze akceptovala, že volba porušila
dohodnutá pravidla o hlasování ve sněmovně. Opětné hlasování o kandidatuře pana Ondráčka proběhne tedy také
příští měsíc. Já sázky na výsledek neberu (viz opět titulek výše).
A teď to nejdůležitější: pevné zdraví po celý osmnáctý rok všem krajanům v Londýně a okolí přeje Honza Krátký.
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Nenechte si ujít, aneb trochu kultury v Londýně a okolí v lednu
o

Až do15.ledna se bude konat výstava mladé české malířky a kolážistky Viktorie Langer (nar. 1988) v nové
,,window gallery‘‘ Českého centra v Londýně (30 Kensington Palace Gdns, W8 4QY), přístupné během pracovních dní
od 10 do 18 hod. jako součást festivalu Made in Prague. Info: České centrum a http://viktorievalocka.tumblr.com/
o
7. ledna v 15 hodin vystoupí v St.John’s Smith Sq. SW1, houslistka Mathilde Milwidsky (Alasdair Beatson klavír).
Program: Janáček Houslová sonáta a díla Arvo Pärta, Ysaÿe, Ravela a R.Strausse. Info: 7222 1061 a www.sjss.org.uk
o
10. ledna od 19 hodin vystoupí v Cafe 1001, 91 Brick lane, London E1 6QL v rámci festivalu Move in Prague
Albert Černý se skupinou Lake Malawi a také česká kytaristka a zpěvačka Maella. Večer uvádí DJ Ben Osborne.
Info: www.cafe1001.co.uk a telefon 020 7247 9679. Spoluorganizuje České centrum
o
14.ledna v 19 hodin vystoupí v Barbican Centre London Symphony Orchestra pod taktovkou Sira Simona Rattle,
a se sólo houslistkou Isabelle Faust. Na programu: Janáček: Overtura Z domu mrtvých a díla Cartera, Berga a
Bartoka. Info: Tel: 020 7638 889 a www.barbican.org.uk
o
18.ledna v 19.45 vystoupí v Bunyian Meeting, Bedford, Albion String Quartet s programem Dvořák: Smyčcový
kvartet č. 12 in F dur ,,Americký’’ a s díly Haydna a Brittena. Info: 01234 261811 a www.bunyanmeeting.co.uk
o
28. ledna ve 20.30 vystoupí v Goodenough College, William Goodenough House, Mecklenburgh Square, London
WC1N 2AN Jenny Lee Mitchell a studenti Goodenough College v programu její Opera Development Society pod
vedením Edwarda Einhorna a ve spolupráci s National Jewish Theatre Foundation zvaném Cabaret in Captivity Songs and sketches from Terezín podle dobových autorů hudby od Ježka až po Krásu a další terezínské autory.
Vstupné £10 (studenti polovic). Info a vstupenky: http://www.goodenough.ac.uk/
o 30.ledna v 19.30 zahraje v Bedford Corn Exchange, Bedford, Philharmonia Orchestra, pod taktovkou Paavo
Järviho, solo: Lucienne Renaudin Vary (trumpeta) v programu Carnival in Prague (Dvořákovy Karnevalovou Overturu
a Symfomnii č. 7 a Hummelův Koncert pro trumpetu). Info: 01234 718044 aError! Hyperlink reference not valid.

***************************************************
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: 30 Kensington Palace Gdns, London W8 4QY (v budově Velvyslanectví ČR
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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