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Naše březnové Idy - radost, 
žal a znovu radost... 
Březen býval za první republiky radostný měsíc, neboť 

přes pranostiky o lezení za kamna přinášel často nejen 

konec zimy, ale slavívaly se narozeniny prezidenta  

Masaryka. Pak přišel 15. březen 1939 a neblahá 

nacistická okupace a byl radostnému měsící konec. Po 

válce to bylo s březnem ještě horší. Nejdřív pronesl 

Churchill fultonský projev o železné oponě a pak 

nám vyhodili z okna Jana Masaryka. Trochu si však za  

pár let březen přece jen napravil reputaci všeobecně  

neoplakávaným skonem Josefa Stalina a o týden později 

i Klementa Gottwalda. Manželka Marta pak prý často 

vykřikovala, že jí Klému zabili... 

    V březnu se přihodila i řada dalších radostných   

událostí. Třeba v roce 1896 vyjela na trase Praha–Libeň 

-Vysočany první elektrická tramvaj, nebo, poměrně  

nedávno, v roce 1999, jsme byli přijati do NATO... 

    Pro nás v Londýně a okolí se ovšem s březnem pojí 

jedna smutná událost z roku 2007. Tehdy nás opustilo  

po půl století pro komunitu věrně bijící srdce naší komunity, její reprezentant před ostatními porobenými národy a 

přítel mnoha poslanců, lordů a ministrů řady britských vlád a hlavně vážený a důvěryhodný duchovní rádce, přítel, 

organizátor -- P. ThDr Jan Lang SJ. Ano, je tomu už deset let, co Otec Lang odešel na věčnost a jeho odkaz je mezi 

těmi mnoha generacemi, které jej znaly, stále živý. Od započetí tradice českých londýnských bohoslužeb, přes 

založení duchovního, kulturního i politického exulantského střediska Velehrad, či ekumenického Naardenského hnutí, 

až po práci v European Liaison Group, Výboru VONS na obranu pronásledovaných disidentů ve vlasti a organizování 

protestních demonstrací proti komunistické totalitě ve spolupráci s ostatními středo a výchoevropskými exily, byl Otec 

Lang vždy ve středu dění. Stejně tak i co se týkalo oslav a pouti, či letních táborů dětí a mládeže v St.Mary’s Bay a 

později ve Swanage, byl Otec Lang většinou iniciátorem a vůdcem. Dlouhá je řada jeho zásluh a naše komunita hodlá 

důstojně a důkladně vzpomenout jeho nedocenitelného odkazu v červnu, u příležitosti jeho narozenin.  

   Jak je nyní chvályhodným zvykem při odchodu členů našich rodin a přátel na věčnost, nesmutníme, ale místo pláče 

si připomínáme a oslavujeme život jedinečného člověka, který nás opustil. Ti věřící mezi námi to mají jednodušší, neb 

se zároveň těší na opětné setkání v budoucnu, i když na poněkud jiné rovině. Oslavme tedy nyní o desátém výročí 

odchodu Otce Langa jeho život alespoň krátkou fotografickou připomínkou (viz také str.2) několika významných a 

unikátních momentů, které mnozí z nás měli čest s ním za uplynulá léta sdílet. A radujme se! /jn/ 

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

               The Friends of Czech Heritage srdečně zvou krajany na přednášku hudebního experta, 

                       spisovatele a rozhlasového publicisty Patricka Lamberta, odborníka na Janáčka a Martinů 

                    MARTINŮ IN HIS TIME/ THE RECORDED LEGACY 

                        s ukázkami dobových nahrávek jeho hudby  

                v úterý 7. března ve 19 hodin 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                

Umenie v urbanistickom kontexte 
zaujalo na prednáške SVU... 
Februárova prednáška londýnskej SVU bola podľa  
účastníkov nabita. Prednášal Petr Fink, nositel desiatok  
medzinárodných cien, svetoznámy česko-britsky sochár  
a urbanista, ktorého filozófia je priniesť umenie do  
každodenného života. Posluchačom na príkladoch  

ukázal, ako vytvára parky v podobe ženy a vydlažduje  
renesančne námestia na rúžovo. Demonstroval tiež ako  
osvetlenim vytvára dramaticke umelecke diela z  
mrakodrapov a ukázal ako laserovým paprskom trvalo  
ožiaruje nulty poludník. Fink vysveťlil prečo to všetko  
robí - aby demonstroval presvedčenie, že diela umelcov 
pomáhaju oživiť aj inšpirovať mestsku architekturu aj  
urbanistiku a prispievaju tak ku kultúre prostredia  
každodenného života. Prednáška mala výborny ohlas.                                                        
    SVU bude v marcu pokračovat na egyptologickú  
tému prednáškou Zuzany Bojtošovej z Brna (teraz na  
londýnskej Birkbeck College), ktora pripravila  
posluchačom virtuálne prevedienie po najzaujímavejších 

pamiatkach staroegyptskej kultury (viz.oznámenie)  
    Pre tých, kto nebudu 25.marca v Londýne,  
prednášku dr.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. Starý Egypt je zrejme v  
našej londýnskej komunite naozaj populárnou témou... 
 

České Smetanovo Trio nominováno  
na cenu BBC Music Magazine                                           

České Smetanovo Trio bylo už podruhé nominováno na                                           
cenu BBC Music Magazine – Chamber Award. Jde o                                            
jejich CD nahrávku trií Bohuslava Martinů a výsledek                                            
letošního celosvětového hlasování bude ohlášen 19.4.                                             
Trio tvoří Jitka Čechová (klavír), Jiří Vodička (housle) a                                           
Jan Páleníček (violoncello). Loni vyhrál Haasův kvartet. 
 

Budeme vzpomínat na naše                                            
zemřelé v březnu...                                                     
 

Tento měsíc – jak připomenuto jinde a na snímcích na  
této straně budeme opět vzpomínat úmrtí P. dr. Jana  
Langa SJ. Rodák z moravského Rajhradu, Otec Lang  
zemřel 21.března 2007. Nezapomeneme! Další naši  

zemřelí, kterých tento měsíc vzpomeneme, zahrnují  
opatrovnici generála Lišky a učitelku Zdeňku Pokornou  
(3.3.2007), dále plk. Jaroslava Brázdila, navigátora/ 
střelce slavné 311.čs. bombardovací perutě (a předtím  
vojáka 2.čs pěšího pluku ve Francii a 1.čs. samostatné  
brigády v Anglii) a po mnoho let nakonec i farníka  
londýnského Velehradu (1.března 1997), také 1.března  
(2009) Petra Uruby z téže perutě, dále gen. Rajmunda 
Půdy, hrdiny Bitvy o Británii z naší 310. stíhací perutě  
(17.3.2002), sira Franka Lampla z Bovis International,  
vězně Osvětimi a Dachau (23.3.2011) a pochopitelně si  
připomeneme i narozeniny prezidenta Tomáše G.  

Masaryka (7.března 1850 v Hodoníně) a vraždu jeho  
syna Jana, ministra zahraničí (10.3.1948).  
o  Správní rada Charity Velehrad Londýn děkuje srdečně pí.Nadie Kelly a ing. Milanu Touškovi za dary. Bůh zaplať! 

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

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

                egyptologička Zuzana Bojtošová z Brna (teraz na Birkbeck College, Londýn)  

   Virtualna cesta po najzaujímavejších pamiatkách staroegyptskej kultury 
 

           

            v sobotu 25. marca 2017 o 14tej v čs. klube, 74 West End Lane, NW6, metro West Hampstead 
           

            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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Ze života a práce Otce 

Langa: Návštěva kardinála 

Berana v Londýně; akce  

v parlamentu o desátém 

výročí sovětské okupace – 

s expremiérem Sirem 

Alecem Douglasem 

Homem, Josefem 

Jostenem, mjr. V.Šiklem, 

gen. J.Buršíkem a 

poslanci; s papežem 

Janem Pavlem II. a 

s prezidentem Havlem a 

kancl. Schwarzenbergem 
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ZPRÁVY Z DOMOVA                  

Kardinál Vlk: zhoršení stavu a najednou zlepšení! 
Kardinál Miloslav Vlk byl hospitalizován po nálezu rakoviny plic s metastázemi do kostí a  
nebylo mnoho nadějí na léčbu. Po chemoterapii, která musela být kvůli vnitřnímu krvácení  
přerušena, se jeho celkový stav údajně prudce zhoršil, lékaři mu nedávali naděje na  
přežití a převezli jej na metabolické oddělení. Pak najednou došlo po nočním boji lékařů o  
přežití ke stabilizaci a zlepšení, které sám 84letý kardinál nazval ,,zázrakem, který se udál 
rukama lékařů‘‘. Necítí prý už bolesti, posílil jej spánek a cítí prý údiv a vděčnost nad tím,  
co se stalo. Podle lékařů je jeho stav i nadále vážný, ale není už v ohrožení života, i když  
prý modliteb je stále zapotřebí... 
 

Vytvoriť vládu SR bez extrémistov by dnes bolo problematické... 
Najsilnejšia slovenská strana Smer premiéra Fica klesla podľa prieskumu agentúry Focus od januára o 2,4 percenta na 
25,5 percenta, vraj po kauze vysokých faktúr za energie. Koaličný partner SNS by získal 10,1 percenta, ako pred 
mesiacom. Smer, SNS a tretia koaličná strana Most-Híd, ktorý by získal šesť percent, by teraz nevedeli vytvoriť vládu, 
bo by mali 70 mandátov - potrebovali by ich však 76. 

Opozičná strana SaS by v voľbách teraz získala 13,8 percent, extrémistická ĽSNS 10,4 percent a hnutie Sme rodina 
(Boris Kollár), ktoré by získalo 8,5 percenta, mierne stúplo z januárových 7,4 percent. Podľa preferencií voličov by sa 
dnes do parlamentu dostalo aj KDH, vytvoriť však koalíciu bez extrémistov by vraj bolo problematické 
 

Český boj proti dezinformacím zaujal BBC 
Zpravodajský web BBC přinesl informace o českém boji proti dezinformacím, vedený novým odborem Centra boje proti 
terorismu. Centrum sleduje a posuzuje falešné zprávy podle tří kritérií: „Jedná se o jasnou dezinformaci? Existují 
zveřejněné a dostupné informace, které by ji vyvrátily? Znamená hrozbu pro vnitřní bezpečnost země?“  Pokud je 
odpověď kladná, je vše rychle publikováno na internetových stránkách centra. BBC hovořila i s Jakubem Jandou, 
který vytvořil seznam aktivních proruských serverů. Janda řekl, že existují nejméně čtyři desítky webů v češtině, 
přinášející falešné či překroucené zprávy. Stopy mnohých z nich vedou do Ruska a nikdo neví, kdo za nimi stojí. 
Přitom je prý sleduje až čtvrtina Čechů a většina neví, že to je propaganda, která by také mohla ovlivnit volby. 
 

Ministr financí Babiš opět zvolen do čela strany ANO 
Ministr financí Andrej Babiš byl na sjezdu strany ANO opět zvolen do jejího čela. Zvolilo jej 165 delegátů ze 206 se 
čtyřmi absencemi a on se prý radoval, že nedostal sto procent. Babiš se populisticky vyjádřil o tradičních politicích: 
„Musíme ten prohnilej systém porazit,‘‘ a parafrázoval amerického prezidenta Trumpa slovy: „Udělejme Českou 
republiku znovu skvělou.“ Dodal pak, že pro něj je v Bruselu také ,,Czech First‘‘ a bojuje tam za české zájmy, řekl, že 
chce na podzim vyhrát volby a být premiérem a vysvětlil to: „Za první republiky jsme byli jedna z nejprůmyslovějších 
zemí v Evropě a proč bychom nemohli udělat Českou republiku znovu skvělou, proč bychom měli mít pověst východní 
země, která není na úrovni. Naši lidé ve světě patří mezi nejlepší, v Sillicon Valley naši programátoři jsou skutečně 
nejlepší. Máme skvělé neurochirurgy, neurology, naši lidé jsou úspěšní ve světě, ten potenciál je tady obrovský. Měli 
bychom být hrdí na to, co slavné české firmy v minulosti dokázaly.‘‘ Jedním z místopředsedů strany byl zvolen i 

ministr obrany Stropnický, což by mohlo ulehčit jeho případnou kandidaturu na prezidenta. Sjezd koaličního partnera 
ČSSD, jejíž vůdce premiér Sobotka Babišovi vlažně gratuloval ke zvolení, začne v Brně 10. března. 
 

ZPRÁVY Z DOMOVA VE ZKRATCE     
O  V Praze se množí úvahy o tom, že prezident Zeman se chystá oznámit, že hodlá znovu kandidovat na prezidenta a ve 
volebních průzkumech prý jasně vede, zatímco mezi jeho možnými soupeři vedou známý textař Michal Horáček a 

předseda Akademie věd Jiří Drahoš, který prý náskok Horáčka dotahuje a má už podporu čtyř politických stran. O  

Ak chceme hľadať spôsob spolužitia s islamom, nemali by sme zabudnúť na fakt, že kresťanstvo sa s islamom 
nachádza napriek všetkým snahám o dialóg aj v permanentnom konflikte. V Bratislave to povedal bratislavský 
arcibiskup metropolita a predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský. Uviedol to na 
medzinárodnej konferencii Náboženstvo a migrácia, ktorú zorganizovali Konferencia biskupov Slovenska, Česká 

biskupská konferencia a Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK v Bratislave.  O  Staroměstská 

radnice bude po třicetileté pauze kompletně rekonstruována, včetně známého středověkého orloje. Opravy by měly stát  

48 milionů korun, začnou už v těchto dnech a potrvají až do června příštího roku. O Podujatie Halušky Terchová 2016, 

tradičné Majstrovstva sveta vo varení a jedení bryndzových halušiek v Amfiteáteri Nad Bôrami, navštívilo približne 
5500 ľudí, ktorí okrem kulturného programu skonzumovali viac ako tonu halušiek.  

*************************************************** 
                                British, Czech & Slovak Association srdečně zve krajany na   

                     první výroční Středoevropskou konferenci 

  organizovanou Českou a Slovenskou studentskou společností při London School of Economics s podporou výročního fondu LSE  

             5. března 2017 od 9.00 do 18.30 (registrace od 8 hodin)  
             po konferenci od 18.30 občerstvení/recepce v nedaleké hospodě Knights Templar Pub 
 

Tématické panely: Automobily, roboti, budoucnost ekonomik regionu a hrozba masové nezaměstnanosti o Uprchlická krize a nárůst populismu – jak rozumět 

iniciativám krajní pravice o Střední Evropa a nový světový pořádek: Úpadek USA, rozpad EU, vzrůst Číny a Ruska o Potenciál pro nové firmy: dočasná módní 

vlna či skutečná ekonomická síla? o Pokračující korupce, perverzní iniciativy a nezájem veřejnosti: jak napravit nefungující systém? o Proč bychom se měli bát 
o vlast? Vlastenectví, odliv mozků a jak může diaspora pomoci domovu. Řečnící: český ekonom Tomáš Sedláček a slovenská expremiérka Iveta Radičová 
  

      Vstupné (včetně kávy a chlebíčků o přestávkách): £11.95 studenti (£19.95 vč. recepce), profesionálové £23.95 (£35.95 vč. recepce).  
  Informace na: http://www.centraleuropeanconference.org  Prodej vstupenek na https://www.facebook.com/events/1415621361805003/ 
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http://dvaja.sme.sk/
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=146168/135079_0_
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=145151/137456_0_
http://www.centraleuropeanconference.org/
https://www.facebook.com/events/1415621361805003/?acontext=%7B%22source%22%3A22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22timeline%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22surface%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=22&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22timeline%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1
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DALŠÍ ZPRÁVY Z DOMOVA 
 

Župan Kotleba zamestnával načierno a kraj prišiel o 20 miliónov eurofondov... 
Slovenský podpredseda vlády Peter Pellegrini povedal, že Banskobystrický kraj prišiel o viac ako 20 miliónov eur 
z prostriedkov eurofondov na opravy ciest,,vzhľadom na identifikovanie čierneho zamestnávania a takého správania sa 
pána župana‘‘. Kotleba vraj mohol použiť prostriedky z eurofondov na opravy ciest II a III. triedy, použil však 
prostriedky z rozpočtu a podľa Pellegriniho: ,,Milióny eur, ktoré dnes idú na cesty z rozpočtu kraja, mohli ísť pre 
domovy sociálnych služieb, pre stredné školy napríklad na výmenu okien či zlepšenie ich technického vybavenia.‘‘ 
Dodal, že ,,Na cesty sa mali čerpať prostriedky z EÚ. Každý, kto zamestnáva načierno, nemôže najbližších niekoľko 
rokov prijímať tieto zdroje." 
 

Společný boj proti falešným zprávám... 
AMO, nevládní česká nezisková organizace zabývající se od r. 1997 výzkumem a vzděláváním v oblasti mezinárodních 
vztahů, navázala spolupráci s ukrajinskými webovými stránkami StopFake.org. Tyto webové stránky bojují od března 
2014 s ruskými dezinformacemi a propagandou ohledně Ukrajiny, jako například, že Ukrajina se obává masové 
emigrace, nebo že proti separatistům u Donbasu bojují američtí ostřelovači. Propaganda na internetu se podle 
zakladatele webu, ředitele kyjevské Mohylanské školy žurnalistiky Jevhena Fedčenka, nedá zastavit, ale je možné proti 
ní bojovat uváděním falešných zpráv na pravou míru. Podle deníku Dnes je česká verze StopFake.org. už její devátou 
jazykovou mutací a podle ředitelky AMO Vlaďky Votavové přispěje k porozumění rusko-ukrajinskému konfliktu.   
 
 

DUCHOVNÍ SLOVO 

Božie slovo je darom. Druhý je darom. 
 

Z posolstvá pápeža Františka na Pôstne obdobie 2017 
 

Drahí bratia a sestry, 
Pôstne obdobie je novým začiatkom; cestou, ktorá vedie k istému cieľu: Veľkej noci vzkriesenia, Kristovmu víťazstvu 
nad smrťou. A táto doba nám zakaždým adresuje dôraznú výzvu na obrátenie: kresťan sa má obrátiť k Bohu „celým 
svojím srdcom“ (Joel 2, 12), nesmie sa uspokojiť len s priemerným životom, ale má rásť v priateľstve s Pánom. Ježiš je 
verným priateľom, ktorý nás nikdy neopustí, lebo i keď hrešíme, trpezlivo čaká na náš návrat k nemu, a týmto 
čakaním prejavuje svoju vôľu odpustiť nám (porov. Homília na svätej omši 8. januára 2016). 
   Pôstne obdobie je vhodným časom na zintenzívnenie duchovného života prostredníctvom posvätných prostriedkov, 
ktoré nám Cirkev ponúka: pôstu, modlitby a almužny. Základom toho všetkého je Božie slovo, ktoré sme v tomto čase 
pozvaní horlivejšie počúvať a meditovať. Osobitne by som sa tu chcel pristaviť pri podobenstve o boháčovi a 
chudobnom Lazárovi (porov. Lk 16, 19 – 31). Nechajme sa inšpirovať týmto, takým dôležitým textom, ktorý nám 
ponúka kľúč k pochopeniu toho, ako treba konať, aby sme dosiahli skutočné šťastie a večný život, a vyzýva nás k 
pravému obráteniu. 
 

1. Druhý je darom 
Podobenstvo začína tým, že predstavuje dve hlavné postavy, no detailnejšie opisuje iba chudobného. Ten sa nachádza 
v beznádejnej situácii a nemá silu pozviechať sa, leží pred dverami bohatého a je omrvinky, ktoré padajú z jeho stola; 
má vredy na celom tele a psy prichádzajú, aby mu ich olizovali (porov. v. 20 – 21). Je to temný obraz degradovaného a 
pokoreného človeka. 
   Obraz sa stáva ešte tragickejším, ak vezmeme do úvahy, že bedár sa volá Lazár: meno plné prísľubov, ktoré 
doslovne značí „Boh pomáha“. Táto postava teda nie je anonymná, má veľmi konkrétne črty – chudobný sa nám 
predstavuje ako človek, ktorý má svoju vlastnú históriu. Pokým pre boháča je akoby neviditeľný, pre nás sa stáva 
blízkym, akoby dôverne známym, stáva sa konkrétnou tvárou. Ako taký je darom, neoceniteľným bohatstvom, 
chcenou bytosťou, ktorú Boh miluje a na ňu pamätá, aj keď ju v konkrétnej situácii ľudia odmietajú (porov. Homília 
na svätej omši 8. januára 2016). 
   Lazár nás učí, že druhý je darom. Správny vzťah s ľuďmi spočíva vo vďačnom uznaní ich osobnej hodnoty. Ani 
chudobný pred dverami boháča nepredstavuje nepríjemnú prekážku, ale je výzvou na obrátenie a zmenu života. Prvým 
skutkom, ku ktorému nás toto podobenstvo vyzýva, je otvoriť druhému dvere nášho srdca, pretože každý človek je 
darom, či už je to náš blízky alebo neznámy chudobný. Pôstne obdobie je najvhodnejším časom, aby sme otvorili dvere 
každému núdznemu a spoznali v ňom alebo v nej Kristovu tvár. Každého z nás to postretne na jeho vlastnej ceste.     
Každý život, ktorý nám ide v ústrety, je darom a zaslúži si prijatie, rešpekt, lásku. Božie slovo nám pomáha otvoriť oči, 
aby sme prijali a milovali život, najmä ten slabý. Avšak, aby sme tak mohli urobiť, je nutné vziať vážne, čo nám 
evanjelium odhaľuje o bohatom človeku. 
 

2. Hriech nás oslepuje 

Podobenstvo neľútostne opisuje, v akých protikladných podmienkach žije bohatý človek (porov. v. 19). Táto postava, 
na rozdiel od chudobného Lazára, nemá meno a charakterizuje ju len prívlastok „bohatý“. Jej bohatstvo sa ukazuje na 
šatách, ktoré nosí, a v prehnanom prepychu. Purpur bol vskutku veľmi žiadaný – viac ako striebro či zlato – a preto 
bol vyhradený pre božstvá (porov. Jer 10, 9) a pre kráľov (porov. Sdc 8, 26). Kment bola špeciálna tkanina, ktorá 
prispievala k temer posvätnému charakteru nosenia. Bohatstvo tohto človeka je nadmerné, a to aj v tom, že ho už zo 
zvyku dáva každý deň najavo: „... deň čo deň prepychovo hodoval“ (v. 19). Tragicky sa u neho prejavuje porušenosť 
hriechom, a to v troch nasledujúcich momentoch: láske k peniazom, márnivosti a pýche (porov. Homília na 
svätej  omši 20. septembra 2013). 
   Apoštol Pavol hovorí, že „koreňom všetkého zla je láska k peniazom“ (1 Tim 6, 10). Tá je hlavným dôvodom 
skazenosti a zdrojom nenávisti, hádok a podozrievania. Peniaze nás môžu ovládnuť až tak, že sa stanú tyranským 
idolom (porov. apoštolská exhortácia Evangelii gaudium, 55). Namiesto toho, aby sa stali nástrojom našej služby na 
konanie dobra a uskutočňovanie solidarity s druhými, môžu peniaze nám i celému svetu prispieť k egoistickému 
zmýšľaniu, ktoré nenecháva miesto pre lásku a bráni pokoju.              (druhá čiasť v aprílovom vydání) (TK KBS)                                       

*************************************************** 
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DOPISY ČTENÁŘŮ 

Knihy českých autorů v angličtině (z dopisu Dany Blatné) 
 

Dobrý den,  

s velkým zájmem jsem si v nejnovějším čísle Velehradského zpravodaje 
přečetla o londýnském křtu anglického vydání románu Antonína Bajaji  
Na krásné modré Dřevnici. Ostatně, české vydání této knihy jsem  
nedávno posílala poštou právě redaktorovi tohoto zpravodaje, panu  
Jůnovi:), protože – mimo jiné - pracuji také v nakladatelství Host,  

které českou verzi vydalo…  
    Nicméně, píši dnes proto, že bych Vás ráda informovala o vydání  
dalších dvou knih současných českých autorů v angličtině, a to v  
nedávno vzniklém nakladatelství Pálava Publishing. Jsem si jistá, že  

právě mezi krajany žijícími v zahraničí je o takové počiny mimořádný  
zájem – obě knihy pojednávají poutavě o životě v naší zemi ve druhé  
polovině 20. století, o lidech, událostech, mentalitě, radostech i  
strastech, a to navíc s humorem, vlídností a věřím, že i s tím správným  
pozitivním nábojem, který v současné době myslím tak všichni  
potřebujeme...  
    Pokud by bylo možné uveřejnit ve vašem časopise informace o  
existenci těchto knih, rádi Vám zašleme výtisky. Samozřejmě se ale  
nebráníme ani jakékoli jiné formě spolupráce. 
    Budu se moc těšit na odpověď a případnou spolupráci v oblasti  
knih našeho malého nakladatelství.  
    S úctou, 
Dana Blatná, Literary Agency, Jinačovice 3, 664 34 Kuřim, ČR 
Tel: +420 608 748 157   Email: blatna@dbagency.cz 
Poznámka redakce: Rádi budeme i přes nedostatek místa o knihách českých autorů v angličtině čtenáře alespoň krátce 

informovat. Knihy, o kterých se dopis zmiňuje jsou bestseller Ireny Douskové Hrdý Budžes (B. Proudew, překlad Melvyn 
Clarke) a novela Martina Fahrnera Steiner aneb Co jsme dělali (The Invincible Seven, překlad Andrew Oakland). Více příště. 
 

DOPISY ČTENÁŘŮ - Dopis z Prahy 

Nepříliš výstižná alegorie o pasáčkovi ovcí 
Když jsem byl ještě malý kluk, tak mi maminka vyprávěla pohádku o pasáčkovi, který volal "POMOC VLK!". Byla to 
pohádka z druhu pohádek poučných. Pasáček totiž párkrát volal o pomoc jen tak ze srandy (attention seeking, řekli 
bychom dnes). Pak ho jednou vlk opravdu napadl a on zase volal. Jenomže vesničané, kteří už nejednou byli takto 

aprílem vyvedeni, si mysleli, že je to zas jen attention seeking. Vidlí a motyk se tentokrát nechápali a na pomoc 
pasáčkovi nešli. A tak vlk pasáčka a ovečky sežral (a co sežrat nedokázal, to alespoň roztrhal, jak už to vlci dělávají).   
    Vzpomínal jsem na tu pohádku, když jsem četl o současné situaci v Evropě: NATO, Trump, Němci, evropská 
"armáda", atd.  
    Pravda, na něco pohádková alegorie sedí, na něco zas ne. Hlavně aby neseděla na sežrání pasáčka (Evropy) vlkem 
(Putinem). Veškerá zkušenost s tímhle vlkem říká, že na nedostatečně chráněných pasáčcích a ovečkách si rád pochutná. 
Mnozí řeknou, že momentálně je ten vlk příliš slabý a vyhublý, než aby si na tak vypasené a dobře živené stádo troufl. 
    Ale kdo ví. Zatím se zdá, že vlk věnuje nejvíc energie broušeni svých zubů. To, že jeho mláďata se moc nenažerou mu 
zas tak moc nevadí. Ostatně, v rodu tohoto vlka to bylo vždycky tak. Vlčata se málokdy pořádně najedla, ale i přesto, 
když vlk zavelel, tak do toho šla.  
    Alegorie s pohádkou nefunguje v tom, že pasáček (Evropa) posledních šedesát let o pomoc volat nepotřeboval. Tlupa 
silných vesničanů (US Army) permanentně zůstávala v lesíku (Bavorsku) v dohledu pasáčkova stáda. A tak byl klid a vlk 
chápal, že si na pasáčka ani na jeho ovečky troufnout nemůže.  
    Takhle se mi až podsaď jeví pokulhávajíci podobenství s pohádkou naší mámy.  
    Už za minulých prezidentů začala v Americe sílit otrávenost s Evropou, která si žije nad poměry (a do značné míry na 
dluh), ale aby investovala alespoň slíbená dvě procenta z HDP do své obrany, to se jí nechce. Proč by to dělala, když tři 
čtvrtiny nákladů na obranu - především  obranu Evropy - zaplatí v rámci NATO dobromyslní američtí daňoví poplatníci. 
Jak kdysi řekl Švejk: "To se nám to žije, když nám lidi půjčujou peníze".  
    Statistiky pravi, že ta symbolická 2% do obrany investuje v celém obranném společenství osmadvaceti zemí jen pět z 
nich (USA, Velká Británie, Polsko, Estonsko a Řecko). Rozhodně tedy ne kupříkladu bohaté Německo. To na obranu dává 
1,22 % ze svého astronomicky vysokého hrubého národního důchodu a moc víc dát nechce. Podobně to platí i pro stále 
bohatnoucí Česko: ze svého (relativně menšiho, leč  rostoucího) hrubého důchodu zatím moc víc nedá.   
    To, že EU i větší evropské země a vlády na USA, Američany a americké ozbrojené síly, (americké univerzity, americké 
sportovce, ......) viditelně žárlí a kde to jde, tam si na ně plivnou, asi taky úplně ignorovat nejde. A evropští vzdělanci 
(kromě těch, kteři už do Států odešli) ohrnují nos. No tak se těm Amíkům divte! 
    A pak se jednou stane, že si v Americe zvolí za prezidenta krobiána jako je Donald Trump, který prohlásí, že Amerika 
teď bude na prvním místě, a že když se Evropané nezmůžou ani na ta dvě procenta, tak oni že už to platit nebudou. A s 

tím vlkem, který až k nim domů těžko doběhne, že už on se nějak dohodne, neboť je na dohadování fiškus.  
                             Z Královských Vinohrad (ohrožených krátkozrakostí politiků) všechny zdraví Honza Krátký 

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

   setkání ,,Get to know you‘‘ 8.3. 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: 5.3., 12.3., 19.3. a 26.3. 

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

 

tel:+420%20608%20748%20157


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

Nenechte si ujít, aneb trochu kultury v Londýně v březnu 

o   5.března zahraje v 19.30 v Royal Festival Hall, Sth.Bank Philharmonia Orchestra pod taktovkou Tugana Sokhieva 
Program: Dvořák - Koncert pro cello v H mol a díla Čajkovského. Info: 7960 4200 a www.southbankcentre.co.uk 

o   15.března vystoupí v 19.30 v centru King’s Place, 90 York Way, London N1 9AG Gautier Capucon a Frank Braley 

s Variacemi na slovenskou lidovou píseň pro cello a klavír Bohuslava Martinů a skladbami Debussyho, Brittena, 

Faurého a Beethovena. Info: 7520 1490 a www.kingsplace.co.uk 

o   19.března vystoupí v 18.30 v Conway Hall, 26 Red Lion Sq., Camden WC1R 4RL Duo des Alpes s Variacemi na 

slovenské téma a Sonátou pro cello B. Martinů a díly Brahmse a Debussyho. Info: 7405 1818 a conwayhall.org.uk  

o   23.března bude v 19.30 v Royal Festival Hall (viz. výše) dirigovat Philharmonia Orchestra významný mladý 

dirigent Jakub Hrůša. Na programu Brahms: Klavírní koncert č. 2 a Symfonie č.4. Info: viz výše    

o   25.března v 19.30 zahraje ve Wigmore Hall, Wigmore St., W1U 2BP Birmingham Contemporary Music Group a 

Calder Quartet pod taktovkou Thomase Adèse. Na programu Janáčkovy V mlhách a Na zarostlé cestičce a skladby 
Kurtága, Barryho a Adèse. Info: wigmore-hall.org.uk a 020 2935 2141. 

o   31. března v 19.30 se také ve Wigmore Hall představí Eggner Trio s programem Antonín Dvořák: Klavírní trio v F 

moll plus tria Josefa Haydna. Info: viz výše 

o   Až do 2. dubna bude česká umělecká kritička a kurátorka Tereza Jindrová v rezidenci nadace Delfina (29-31 

Catherine Place, SW1E 6DY) studovat vytváření kurátorských rámců vztahů umělců, jejich děl a veřejností. Bude jí 
možné navštívit. Info:sponsor České centrum a https://www.delfinafoundation.com/in-residence/tereza-jindrova/  
o   5.dubna od 18.30 se bude v sále velvyslanectví SR (25 Kensington Palace Gdns, W8 4QY konat přednáška Zuzany 

Bojtošové (Birkbeck College) o české egyptologii (anglicky). Organizují The Friends of Czech Heritage, vstupné 15 liber 

zahrnuje skleničku vína. Info: www.czechfriends.net a pro zaplacení při vstupu events@czechfriends.net 

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

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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