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

VELEHRADSKÝ
Z(S)PRAVODAJ
Vydává Správní rada (Trustees) Velehrad London (Reg. Charity No.1154836) a
Velehradský výkonný výbor, pro potřeby českých a slovenských krajanů ve Velké
Británii. Adresa: 39 Lonsdale Rd, Barnes, London SW13 9JP www.velehrad.org.uk
červenec-srpen/júl-august 2016
číslo 87

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

Cyrilometodějská tradice
zavazuje i po tisíciletí...
Je tu opět červenec a s ním tradičně v ČR i na Slovensku
státní svátek sv. Cyrila a Metoděje. Je dost pozoruhodné a
zjevně prospěšné, že se slaví lidé, či vlastně události, které
se staly před více než tisícovkou let, neboť, jak víme, naši
věrozvěstové přišli na Moravu, tedy do Rostislavovy říše
v roce 863. To také ukazuje na neobyčejný význam oné
události, neboť aby vše přetrvalo v paměti národů, muselo
to tehdy být opravdu událostí století. Jak víme, Rostislav
tehdy psal císaři Michalovi III. do Konstantinopole, že už u
nás křesťanství zapouštělo kořínky, ale zjevně ne tak,
jak by bylo záhodno a s německými misionáři zjevně neměl
nejlepší zkušenosti, neb též napsal, že je vyhostil.
Na věrozvěsty tak ve Velké Moravě čekaly obrovské
úkoly: Vymyslet písmo pro jazyk, který se museli sami
naučit, i když jich pár podobných prý znali a zároveň s
kázáním křesťanství v onom staroslověnském jazyku se
museli vrhnout do překládání bible a psát to ještě s pomocí
oné abecedy, zvané Glagolice, kterou sotva zvládali. Navíc
je ještě Rostislav požádal, aby sepsali pravidla chování
Evropa by měla více slavít a uctívat dědictví svých apoštolů...
křesťanského království, tedy něco jako dnešní občanský
zákoník, což zjevně mohli modelovat na zkušenostech z domova, kde to zas převzali z Říma. Museli tedy být oba
věrozvěstové více než dost zaměstnaní, ale měli přesto úspěch, neboť už roku 867 je pozval papež Mikuláš I. do Říma,
prý k řešení sporu s salzburským arcibiskupem a pasovským biskupem ohledně rozsahu jejich církevní provincie a oni
tam se zastávkou v Panonii u knížete Kocela dorazili o rok později a byli velmi přátelsky přijati, neb přinášeli ostatky
sv. Klementa. Mezitím převzal otěže církve papež Adrián II., který údajně autorizoval používání slovanského jazyka
jako bohoslužebního a nařídil vysvěcení Metoděje a celé družiny (pozdější sv.Gorazd, sv.Klement Ochridský,
sv.Naum, sv.Sáva a sv Angelus). Cyril se pak stal mnichem a zemřel v Římě 14.února 869, zatímco Metoděj se vrátil
ke svým Slovanům, nejdříve do Panonie a po uklidnění poměrů a dalších sporů se Salzburkem jej papež Adrian II.
vysvětil na arcibiskupa Sirmie s pravomocí v Panonii a ve Velké Moravě. Salzburští jej ovšem zajali a soudili na
synodu v Řezně a pak v Ellwangenu věznili. Byl však poté propuštěn a ujal se úřadu až na papežův příkaz. >>>>>>

***************************************************
Londýnští krajané mají i nadále možnost účastnit se jako dosud

tradiční české nedělní mše
vždy první a třetí neděli v měsíci ve 13 hodin, avšak
o prázdninách každou neděli, v kostele “OUR LADY OF
THE ROSARY”, 211 Old Marylebone Rd., London NW1 5QT
Nejbližší stanice metra je Edgware Road linek District, Circle a Hammersmith & City; stanice linky
Bakerloo je však o kousek dál. Parkování v neděli na ulici či před kostelem. Příležitost ke svátosti
smíření je vždy před mší svatou od 12.15, nebo po domluvě s Otcem Eliášem na 0799 998 6199.
Další podrobnosti najdete také na website https://www.facebook.com/farnost.london/

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

****************************************************
Cyrilometodějská tradice zavazuje i po tisíciletí

(pokračování)

Sv. Cyril a

Metoděj nakonec zemřel až v prosinci 882, když předtím pokřtil českého
Metoděj, dar
knížete Bořivoje a jeho ženu Ludmilu, během návštěvy u Svatopluka. Zbytek
kardinála
už je zasut v dějinách, i když existuje řada různých pramenů v soudobých
Duky
kronikách a zbytek dotváří několik krásných legend.
londýnskému
O den později, 6. července, se v ČR slaví státní svátek památky upálení
Velehradu,
Jana Husa v roce 1415. Jak víme, vztahy církve k Husovi prošly několika stádii
už brzy
a díky historickému bádání o které se zasazovali naši kardinálové i poslední
zaujme
ekumenismus prosazující papežové, je dnes tento katolický kněz a mučedník z
čestné místo
Kostnice uznáván jako bojovník za pravdu a kritik nešvarů tehdejší církve.
v nové
Traduje se, že jako měl Jan Hus ve velké úctě sv. Václava, mohl mít také
budově v
podobný vztah i ke svatým Cyrilu a Metodějovi a jako univerzitní představitel
Barnesu
zjevně měl přístup k soudobým pramenům, které by jeho úctu jistě prohloubily.
O úctě k našim věrozvěstům po celé tisíciletí a v mnoha zemích Evropy, hlavně ve středu, na jihu a východě
kontinentu, by se totiž daly napsat celé knihy, neboť je ucívají katolíci,anglikáni, lutheráni i – a to nejvíce –
pravoslavní křesťané. Velmi rozšířená je úcta k nim zvláště v Bulharsku, na Ukrajině a na Balkáně. Proto se také dnes
dvojice věrozvěstů řadí k předním patronům Evropy, spolu se sv. Benediktem, sv Brigitou, sv. Kateřinou sienskou a
sv. Terezií. Papež Jan Pavel II. navíc kanonizoval polskou královnu ze 14. století, sv. Hedviku (Jadwigu) v roce 1997
a ona je nyní -- kromě uctívání v Polsku, také patronkou, zváště prý královen a evropského sjednocování, takže jejích
proseb je nyní zvláště zapotřebí. Vzpomeňme si na naše věrozvěsty a jejich zásluhy nejen o křesťanství, ale i o
zachování našeho jazyka, který se od jejich časů sice značně změnil, ale přetrval. /jn/

ZPRÁVY Z KOMUNITY A LONDÝNA

Britští přátelé v BCSA informováni o novém Velehradě...

O postupu prací na nové budově londýnského Velehradu v Barnesu u Hammersmithu a o tom, čemu by měla po
blížícím se otevření sloužit, informoval čtenáře British, Czech & Slovak Review, vydávané BCSA, člen správní rady
charity Velehrad Londýn ing Antonín Stáně v prázdninovém čísle (viz níže). Jak uvádí v závěru článku, jedním
z důvodů je i přání členy BCSA v prostorách budovy uvítat nejen během jejího blížícího se otevření, ale i na různých
dalších plánovaných pravidelných akcích aktivních krajanských organizací. Nové zprávy přinese zářijové číslo...
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Z KOMUNITY A LONDÝNA

Nechtěné zesměšnění Brexitářů
Brexitářské skupině Britain First se podařilo podivně
chybně ilustrovat jejich heslo fotografií (vpravo) nám
dost dobře známou, totiž momentkou odpočívajících
pilotů slavné 310.československé stíhací perutě
během hotovosti v srpnu 1940 uprostřed Bitvy
o Británii. Té se, jak známo, úspěšně zúčastnily dvě
československé a dvě polské stíhací divize (a také
311. československá bombardovací peruť) stejně jako
stíhací perutě kanadské a novozélandské. Ano, to
všechno byli hrdinové, ale i cizinci -- ,,vermin‘‘, proti
kterým teď xenofobové vedou nenávistnou kampaň.

Budeme vzpomínat na zemřelé v
červenci a srpnu...
O prázdninách budeme po vzpomínkách na naše
věrozvěsty sv. Cyrila a Metoděje (přišli na Moravu
roku 863) a Jana Husa (6.7.1415) opět
vzpomínat na zemřelé naší komunity. Budou mezi
nimi plk. Vladislav Halata z 311ky (22.7.1988),
plk. Alexander Hess, první velitel 310ky (10.8.1981),
spisovatel Jan Křesadlo (13.8.1995), pěvkyně a
hudebnice Beryl Tučapská (14.8.2013), S/Ldr Karel
Kuttelwascher, náš nejlepší stíhač s18 vítězstvími u
1.perutě (17.8.1959) a sgt Jan Kaucký, další stíhač z
310ky během Battle of Britain (23.8.1970). Z řad
našich hrdinů veteránů, by měl 23. srpna oslavit
97. narozeniny další proslulý stíhač plk. Miroslav
Liškutín ze 312. čs. perutě. Blahopřejeme!

Slovenská slavnostná omša na sviatok sv. Cyrila a Metoda v Londýne
Slovenská katolícka misia v Londýne pozýva všetkých na slávenie sviatku našich národných patrónov a spolupatrónov
Európy, svätých Cyrila a Metoda, dňa 3. júla 2016 (nedeľa) v kostole Our Lady of La Salette and St Joseph, na 14
Melior Street v Londýne (SE1 3QP). Slávnostná sv. omša bude o 13.00 hod. Svätú omšu bude celebrovať
apoštolský nuncius vo Veľkej Británii Mons. Antonio Mennini, arcibiskup Ferentia. Prítomní budú aj ďalší hostia:
opát benediktínskeho kláštora vo Farnborough Dom Cuthbert Brogan, kňazi zahraničných misií v Londýne, členovia
diplomatického zboru vo Veľkej Británii a ďalší. Svätá omša a následná recepcia pre pozvaných hostí je tiež
prezentáciou krajiny, jej kultúrneho a duchovného dedičstva a bohatstva, aj pri príležitosti začiatku predsedníctva
Slovenskej republiky v Rade Európskej únie.

Z KOMUNITY, LONDÝNA I DOMOVA VE ZKRATCE

O British, Czech and Slovak Association hlásí vydařenou tradiční Letní Garden Party v prostorách slovenského
velvyslanectví a přilehlých zahradách obou našich ambasád, která se za hojné účasti konala 4.června. BCSA také
upozorňuje, že i o prázdninách se v čs. klubu (viz str.6) koná obvyklé setkání Get to know you a to 13. července od
19ti to 23 hodin. O Protesty za odstúpenie ministra vnútra Roberta Kaliňáka (zo strany Smer) pod názvom
,,Bonaparte: Protest proti zlodejom v politike II‘‘ prilákaly v Bratislave na Námestie SNP a následne pred rezidenciu
Bonaparte niekoľko tisíc ľudí. Kaliňák mal kryť hlavného podozrivého aktéra kauzy daňových podvodov Ladislava
Baštrnáka. O Premiér Československa v letech 1988-1989 Ladislav Adamec byl důvěrníkem KGB se kterou zřejmě
začal spolupracovat na počátku 70. let. Jako důvěrník byl pod krycím jménem Vít veden i tajemník KSČ v Praze
Antonín Kapek, dále pak ministr zemědělství Bohuslav Večeřa, člen komunistického ÚV Miloslav Hruškovič a
náměstek ideologického oddělení ÚV Vasil Bejda. Jména jsou podle českých médií uvedena v tzv Mitrochinově archivu
univerzity v Cambridgi. O V Praze se konala 3. národní bezpečnostní konference o situaci v ČR a nárůstu šíření
dezinformací přes česká internetová média. Účastnili se vojáci, diplomaté a politici a hovořili i o červencovém summitu
NATO ve Varšavě. Bývalý náčelník hlavního štábu gen.Šedivý uvedl: ,,Rusko jsme podceňovali, viděli jsme medvěda na
hliněných nohou a kolabující stát. Putin nás vyvedl z omylu. Hraje si s námi a my na to musíme reagovat.“ >>>>

***************************************************
Vážení zahraniční Češi, milí přátelé,
po dvouleté přestávce opět připravujeme konferenci Krajané a problém identity, která se bude konat v nové budově
Národního muzea už 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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Z DOMOVA VE ZKRATCE (pokračování ze str.3)

O Ve vlasti je nadále velmi populární mapa osudů 531
našich letců, zahynulých během Druhé světové války.
Mapu (viz vpravo), včetně Ameriky, vytvořil ve volném
čase během dvou let Petr Neuberg ve spolupráci s Google
a NASA, jejichž snímky Země a mapy použil. Inspirovalo
jej vyprávění otce o osudech syna sousedů, letce čs.
poloviny 68. noční perutě RAF Josefa Kloboučníka. K
mapě se ještě vrátíme. O Neznámy muž neoprávnene
vnikol okolo jednej nad ránom do prezidentského paláca
v Bratislave, len tri dni pred začiatkom slovenského
predsedníctva EU. Muž preskočil sklenený plot do
zahrady paláca a nezabezpečeným zamestnaneckým
vchodom vnikol do budovy, zrejme nič nepoškodil ani
nieukradol a polícia ho nechytila. Prezident Andrej
Kiska v paláci nebýva a ten je v noci opustený.
K

DUCHOVNÉ SLOVO

Amoris laetitia, o láske v rodine
Čo je Apoštolská posynodálna exhortácia pápeža Františka (pokr. z maja)
Tretia kapitola: „Hľadieť na Ježiša – povolanie rodiny“ (58 – 88)
Tretia kapitola je venovaná niektorým základným prvkom učenia Cirkvi o manželstve a rodine. Zaradenie tejto
kapitoly je dôležité, pretože syntetickým spôsobom v 30 paragrafoch objasňuje povolanie rodiny podľa evanjelia, ako
bolo v priebehu času pochopené Cirkvou, najmä pokiaľ ide o nerozlučnosť, sviatostný charakter manželstva,
odovzdávanie života a výchovu detí. Rozsiahlo sú tu citované dokumenty Gaudium et spes Druhého vatikánskeho
koncilu, Hamanae vitae Pavla VI. a Familiaris consortio Jána Pavla II.
Pohľad je široký a zahŕňa aj „nedokonalé situácie“. Môžeme sa dočítať: „»Rozlišovanie prítomnosti ,semien Slovaʻ v
iných kultúrach (porov. Ad gentes, 11) možno aplikovať aj na manželskú a rodinnú realitu. Okrem pravého
prirodzeného manželstva sú pozitívne prvky prítomné aj vo formách manželstva iných náboženských tradícií“«, hoci sú
v nich rovnako tienisté stránky“ (AL 77).
Úvaha zahŕňa aj „zranené rodiny“, pričom pápež hovorí – citujúc záverečnú správu zo zhromaždenia synody r. 2015 –
že „treba stále pripomínať všeobecný princíp: ,Duchovní pastieri majú vedieť, že z lásky pravde sú povinní dobre
rozlišovať rozličné situácieʻ (Familiaris consortio, 84). Stupeň zodpovednosti nie je vo všetkých prípadoch rovnaký a
môžu existovať faktory, ktoré obmedzujú schopnosť rozhodovania. Preto, pokým je potrebné jasne predkladať náuku,
treba sa vyhýbať súdom, ktoré neberú do úvahy komplexnosť rôznych situácií, je nevyhnutné pozorne si všímať, ako
ľudia žijú a trpia v dôsledku ich situácie“ (AL 79).
Štvrtá kapitola: „Láska v manželstve“ (89 – 164)
Štvrtá kapitola hovorí o láske v manželstve a začína „hymnom na lásku“ od sv. Pavla v 1Kor 13, 4 – 7. Kapitola je
skutočnou, svedomitou, cielenou a inšpirovanou poetickou exegézou Pavlovho textu. Mohli by sme povedať, že tu ide o
zbierku fragmentov z ľúbostného dialógu, ktorý sa snaží opísať ľudskú lásku v absolútne konkrétnych termínoch.
Prekvapí nás schopnosť psychologickej introspekcie, ktorou sa táto exegéza vyznačuje. Psychologická sonda zasahuje
svet pozitívnych i negatívnych emócií manželov aj erotický rozmer lásky. Ide o veľmi plodný a cenný príspevok ku
kresťanskému životu manželov, aký dosiaľ nemal v podobných pápežských dokumentoch obdobu.
Svojím spôsobom predstavuje táto kapitola kratší výklad v širšom traktáte, ktorý si plne uvedomuje, ako je láska
zakorenená v každodennosti, a tak nepriateľská voči akémukoľvek idealizmu: „Nemožno nakladať na dvoch ľudí, ktorí
majú svoje limity – píše pápež – ťažké bremeno dokonalého napodobenia jednoty, ktorá existuje medzi Kristom a jeho
Cirkvou, pretože manželstvo, ako znamenie obsahuje ,dynamický proces, ktorý krok za krokom napreduje, adekvátne
k postupnému prijímaniu Božích darovʻ“ (AL 122). No na druhej strane pápež rozhodne a pevne trvá na tom, že „v
samotnej povahe manželskej lásky je otvorenosť voči definitívnemu rozhodnutiu“ (AL 123), lebo práve v tejto
„kombinácii radostí a námah, napätia a relaxu, utrpenia a oslobodenia, uspokojenia a hľadania, námah a potešení“
(AL 126) sa tvorí manželstvo.
Kapitola sa končí veľmi dôležitou úvahou nad „premenou lásky“, lebo „predĺženie života spôsobilo to, čo nebolo bežné v
iných dobách: vnútorný vzťah a vzájomná oddanosť sa musia uchovať štyri, päť alebo šesť desaťročí, a to zahŕňa
nutnosť rozhodovať sa pre druhého zakaždým znovu“ (AL 163). S tým ako sa fyzická stránka mení, vzájomná ľúbostná
príťažlivosť nemizne, no mení sa: sexuálna túžba sa časom môže zmeniť na túžbu po dôvernosti a vzájomnosti.
„Nesmieme si sľubovať, že budeme k sebe pociťovať to isté po celý život. Namiesto toho si však môžeme dať pevné
predsavzatie, že sa budeme usilovať milovať a žiť v jednote, až kým nás smrť nerozdelí, a to v čoraz bohatšej dôvernej
blízkosti“ (AL 163). (zo stránok TK BKS)

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

prednášku pani Hany Ludikarovej o jej otcovi,
členovi Benešovej vlády tesne pred vojnou a potom v emigracii
v sobotu 24. septembra 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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The Friends of Czech Heritage

DOPISY ČTENÁŘŮ

Hledám stopu k Ing.Zdeňku Hanuši Knappovi

srdečně zvou krajany na

Podzimní výlet podél Temže do

Prosba všem čtenářům a jejich známým:
časů Arkádie
Jsem pravidelným odběratelem vašeho zpravodaje. Chtěl bych vás
ve středu 21. září – sraz v 10 hodin
požádat o radu při pátrání po jedné osobě. Tím člověkem je pan Ing.
v kavárně Ham House.
Zdeněk Hanuš Knapp, narozen 22. 4. 1910, Praha, zemřel 26.8.1989 a
Následuje prohlídka budovy a zahrad a ve
je pohřben v Brookwoodu.
Na internetu jsem našel tento odkaz: http://www.276.cz/?page_id=332 12.30 pak nalodění na Hammertonský přívoz
do zahrad Orleans House, ve 13 hodin piknik
Jedná se o bývalého příslušníka 311. československé perutě RAF,
(navigátor, střelec, hodnost F/Lt) tehdy už u pobřežního letectva, který po a po něm prohlídka zámku a dále Syon Row,
York House, zahrad vily A. Popeho. Poté
válce působil na letišti Praha-Ruzyně a až do roku 1948 zastával funkci
ještě Twickenhamské nábřeží, ostrov Eel
vedoucího Aerodrome Control. V únoru 1949 se legálně vystěhoval do
Pie, moderní Jubilee Gardens, Popeho
UK spolu se svoji manželkou, kde podruhé vstoupil do řad RAF. Byl to
Thames Eyot a Radnor Gardens. Nakonec
historicky první a jediný řídící letového provozu, který byl po válce
Strawberry Hill House a v 17 hod čaj o páté.
vyškolený v RAF!
Zájemci se mohou hlásit do 14. září. Info:
Velmi by mne v této souvislosti zajímalo, zda v UK žijí nějací jeho
příbuzní, či existuje nějaký kontakt či má někdo na starosti agendu našich www.czechfriends.net, kontakt a vstupenky
na events@czechfriends.net Cena £30 pro
československých válečných veteránů z RAF?!
členy NT a £40 pro nečleny
Jsem autorem knihy "Nebe, peklo, zem", která pojednává o osudu první
letušky ČSA paní Marie "Máji" Staré a v současné době připravuji do tisku reedici dopsaných vzpomínek pana
Oldřicha Doubka "Ikarové bez legend a bájí", které poprvé vyšly v roce 1988, ve které se o panu Knappovi zmiňuji.
Děkuji mnohokrát za Vaši ochotu a srdečně zdravím (prosím, kontaktujte redakci, či správní radu).
Miroslav Jindra, badatel, publicista
Dopis z Prahy

Pohled z Vinohrad

Každý z nás vyrostl o pár centimetrů, když naše postkomunistická země byla v roce 2004 přijata za člena Evropské
Unie. Všichni jsme to odsouhlasili v referendu, argumenty proti zabraly jen na málokoho. Naše hospodářství má
výraznou afinitu k ekonomice německé a prosperuje. Jedním z důležitých kriterií při posuzování našich vlád se stala
jejich schopnost "čerpat" dotace z fondů Evropské Unie. O tom, že značné procento tohoto deště eurobankovek skončí
v kapsách těch, kteří v tom umí chodit, se příliš nemluvi. Koneckonců, i většina nás obyčejných občanů je na tom líp
než kdykoliv před tím. Přílivu neevropských imigrantů jsme se zatím ubránili. Tihle lidičky chtějí do Německa a do
Švedska a ne k nám, a tak se vlastně tak moc neděje.
Anglický jazyk je podstatným (i když ne jediným) důvodem k tomu, že Londýn (a Manchester, Birmingham,
Edinburk ...) se stal Mekkou naší mladší generace. A nejen naší, ale i polské, maďarské, rumunské ...
Britanie sice není v Schengenu, a na Heathrow musíte ukázat občanku, ale to se dá vydržet. A pokud se vám v Londýně
podaří sehnat džob, třeba jen za minimální zákonnou britskou mzdu, máte vyhráno, nebo alespoň k výhře nakročeno.
A cože nám to ti Britové provedli, že chtějí z té báječné Unie odejít? Jak tomu máme rozumět, my z prostředku
Evropy? Jak to, že někdo pochybuje o výtečnosti společenství, které nás přijalo za své, i po čtyřicetileté vládě Rusku
poplatných aparátčiků v našich krajích?
Kdo ví, jestli by se našel někdo od pera, kdo od minulého pátku nesepsal nějakou chytrou analýzu či vysvětlení proč
to dopadlo tak jak to dopadlo, a proč to ani jinak dopadnout nemohlo. Rád bych vám nabídl také pohled z Vinohrad,
třebaže tím riskuji obvinění z přitroublosti, nepochopení, a bůhví čeho ještě.
Asi jste si všimli, že z britských národů se - ve své většině - Angličané a Welšané vyslovili pro odchod z EU, zatímco
Skotové a Severní Iři pro setrvání. Když vezmete v potaz, že obyvatelé Anglie tvoří zhruba osmdesát sedm procent
obyvatelstva Británie, nelze se divit, že právě ti svoji vůlí v referendu dominovali.
Jak vám poví každý čtenář Lidových Novin či jiných našich kvalitních periodik vlastněných či nevlastněných
naším ministrem financí, v britských předreferendových diskuzích zazněly ponejvíce argumenty o ekonomice a
imigraci. Já si ale dovolím připomenout, že rozhodující vliv na voliče v anglické časti Spojeného království mohla mít
perspektiva politická. Evropská Unie má ve svém genetickém kódu vepsáno směřování ke stále těsnější jednotě, které pokud vše poběží tak jako minulých čtyřicet let - povede ke vzniku unitárního evropského státu. Většina zemí v Unii to
vítá nebo je alespoň připravena se s tím smířit. Anglie nikoliv. Jak roste počet zemí v EU a občanů EU, tak pokračuje i
centralizace. Každá další reforma Unie (Maastricht, Nice, Lisabon) kodifikuje další přesun rozhodováni a pravomocí
od národních vlád a parlamentů k nevolené evropské komisi v Bruselu. Je zde ovšem také Evropský parlament. Ten ale
nakonec schválí, myslím si, skoro všecko. (Slyšeli jste, že by něco neschválil?)
Jenom se divím těm, kdo se diví tomu, že země, která systém vládnutí zvaný demokracie vynalezla (oprášila, řekli
by asi Řekové) se rozhodla z tohoto vlaku vystoupit
Z Prahy z Evropské Unie srdečně všechny v Anglii pozdravuje Honza Krátký
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Nenechte si ujít, aneb trochu kultury v Londýně v červenci a srpnu
o

1., 6. a 8. července představí opera London Coliseum, St.Martin’s Lane, WC2N 4ES Janáčkovu operu Její
pastorkyňa (Jenůfa) v angličtině. Účinkují: ENO Orchestra & Chorus pod taktovkou Marka Eiggleswortha a s Laurou
Wilde v titulní roli. Dále účinkují Michaela Martens, Peter Hoare, Nicky Spence a Felicity Palmer. Info: 020 7845 9300
o
6.července v 18.30 vystoupí v sólovém koncertu na cello v St.Bartholomew the Great, West Smithfield, EC1A 9DS
český virtuos František Brikcius. Program: suity Bacha, Regera a Handla. Info: České centrum, vstupenky: 020 7600
0440 a https://www.eventbrite.com/e/frantisek-brikcius-solo-cello-comcert-bach-reger-handel-tickets-25596569027
o
2., 9., 13., 16., 22., 28. a 31. července v 19 hodin v rámci každoročního Glyndebourne Festival, Opera House,
Lewes, East Sussex BN8 5UU, představí London Philharmonic Orchestra pod taktovkou Jakuba Hrůši operu Leoše
Janáčka Příhody lišky Bystroušky. Hajný - Christopher Purves, Bystrouška – Elena Tsallagova, liška – Alžběta
Poláčková, Harašta – Alexandre Duhamel, atd. Info a vstupenky: 01273 815000 a glyndebourne.com
o
Od 8. do 15. júla sa od 10 do 18tej hodiny koná v 12 Star Gallery, Europe House, 32 Smith Square, SW1P 3EU
výstava fotografií Ladislava Struhára Magical Slovakia pri príležitosti predsedníctva Slovenska v EU. Vstup zadarmo.
o
11. srpna od 17.15 se v rámci londýnských BBC Proms koná v Imperial College, Prince Consort Road (za Albert
Hall), SW7 2BB, přednáška Jana Smaczného o Dvořákově Novosvětské a o jeho životě. Týž den v 19 hodin v Royal
Albert Hall Novosvětskou zahraje BBC National Orchestra of Wales pod taktovkou Thomase Søndergårda a s Tai
Murray (housle).Plus: Bartók: Taneční suita a Malcolm Hayes: Houslový koncert. Info: www.royalalberthall.com
o
19. srpna podobně v 17.45 promluví Nigel Simeone v Imperial College a v 19.30 v Royal Albert Hall zahraje BBC
Symphony Orchestra s BBC Singers pod taktovkou Jiřího Bělohlávka Janáčkovu Věc Makropulos s mezinárodním
obsazením, včetně řady českých a slovenských pěvců. Info: viz website výše a tel.: 0845 401 5040.
o
Až do 30.augusta sa v sali veľvyslanectva SR koná výstava krajinárskeho maliarskeho diela Olgy Krýslové (1931
– 2003). Organizuje BCSA a Turčianská galeria, Martin. Vstup zadarmo – registracia nutná na emb.london@mzv.sk.
o
Předběžně upozorňujeme na listopadový příjezd (od 5. do 7.) skvělého Dejvického divadla. Info: 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 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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