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Zas je to tady, aneb 27 let
od zhroucení komunismu...
Letošní připomínky zhroucení komunistického režimu,
které začalo 17. listopadu 1989, se budou konat na
pozadí výsledků krajských a senátních voleb a
zároveň za situace, kdy se nálada ve společnosti blíží
oné ,,blbé náladě‘‘ před několika roky, tedy jakési
nespokojenosti s děním na politické scéně a s jejími
aktéry. Leckde totiž stále vystrkují hlavy bývalí
exponenti minulého režimu a je stále příliš málo našich
,,představitelů‘‘, kteří šli do politiky, aby sloužili vlasti
a národu, i když výsledky nedávných senátních voleb
přinesly v tomto směru poněkud více naděje.
Obvyklé kladení věnců na pražské Národní třídě a
celá řada akcí uspořádaných k výročí ,,Listopadu‘‘ tak
leckde ponese smutné konotace místních korupčních
Prezident Havel s Otcem Langem: počátek nové éry a nadějí pro naše britské krajany
afér či krajských či okresních skandálků.
Na druhé straně nestály během uplynulého čtvrtstoletí Česko a Slovensko na místě a bylo dosaženo řady úspěchů
v onom demokratickém peroutkovském ,,Budování státu‘‘. Prakticky od začátku, neb komunismus se tomu naše
národy snažil po řadu desetiletí vehementně odnaučit. Životní úroveň i demokratické návyky občanů se pomalu, ale
jistě zlepšují a pohled na rozkolísanou okolní Evropu to jen potvrzuje i přes našeptávání kremelské propagandy.
Je také třeba si stále připomínat, že 17.listopad 1989 byl nejen tečkou za beznadějí a každodenním malým či větším
bezprávím komunistického režimu. Pod nadvládou Sovětského svazu po únorovém převratu, prošlo v letech 1948 až
1989 jeho věznicemi přes 262.000 politických vězňů a při zatýkání, ve věznicích a v táborech nucených prací
zahynulo 2 500 až 3 000 lidí. Oficiálně bylo za protikomunistickou činnost odsouzeno a popraveno 241 lidí, poslední
v listopadu 1960 a nešlo tedy jen o dr. Miladu Horákovou či generála Heliodora Píku. Nezapomínejme tedy!
Vzpomínky na listopadové zvonění klíči jsou neodlučně spojeny s osobou na kterou můžeme být opravdu velice
hrdi. Ve Václavu Havlovi totiž máme skvělý vzor občanské aktivity a morální pevnosti, kterou jsme předtím museli
nacházet v dnes už zapomínané minulosti u prezidenta Masaryka. Je dobře, že Havlových nedávných nedožitých
osmdesátých narozenin bylo u nás i mimo republiku tak vydatně vzpomenuto tolika hodnotnými akcemi ve velkých i
malých městech i obcích a je potěšitelné, že ve většině případů to bylo výsledkem místních občanských iniciativ
jednotlivců i skupin, včetně mnoha mladých. A z toho by právě ,,občan Havel‘‘ měl tu největší radost. /jn/
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Správní rada londýnského Velehradu srdečně zve všechny krajany na setkání

s JE kardinálem Dominikem Dukou OP,
arcibiskupem pražským a primasem českým
v neděli 6.listopadu od 15ti do 17ti hodin v nových prostorách londýnského Velehradu,
39 Lonsdale Rd., Barnes, London SW13 9JP (metro Hammersmith a busy 33, 72, 419 či pěšky přes most
15 hod. uvítání v Sále Espinozů a požehnání budovy a od 15.30 setkání s p.kardinálem a recepce ve
vedlejším Czerninově sále za účasti velvyslance ČR Libora Sečky
Kvůli množství připravovaného občerstvení, oznamte prosím účast do 3.11. Ludmile Stáně na 07500 804 510 nebo e-mailem na
ludmilastane@gmail.com či http://trustees@velehrad.org.uk

Předtím bude ve 13 hodin pan kardinál sloužit českou mši v kostele Our Lady of the Rosary (adresa str. 2)
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ZPRÁVY Z KOMUNITY A LONDÝNA
Ladislav Feierabend - svědek soumraku
československé demokracie...

Vítejte v nových prostorách londýnského
Velehradu v Barnes!

Milý Otče kardínále, Eminence,
Posledni sobotu září, v rámci programových přednášek
Pane kardinále,
SVU, jsme měli možnost dozvědět se něco bližšího o
jak Vás různě oslovují a budou
životě a díle Ladislava Feierabenda, jednoho z posledních
oslovovat i během Vaší návštěvy
velikánů předválečné československé demokracie,
v nových prostorách londýnského
v podání jeho dcery Hanky Ludikarové, rozené
Velehradu v Barnes, kam jste už
Feierabendové (viz foto na str.3).
zavítal během počátečních fází
S paní Ludikarovou jsme se s manželkou Mirkou
rekonstrukce budovy a kde nyní
náhodně seznámili při jedné z česko-slovenských
budeme mít možnost Vás uvítat a s
kulturních akcí, z čehož se zrodila myšlenka přednášky.
Vámi pobesedovat.
Ladislav Feierabend ( 1891-1969 ) byl v letech
Naše komunita má opravdu velkou radost z Vaší návštěvy
1934-38 ministrem zemědělství ve vládě gen.Syrového a
z celé řady důvodů, včetně toho, že Vás bude konečně mít tak
ministrem financí v exilové vládě Dr.Edvarda Beneše
nějak ,,pro sebe‘‘. Vzpomínáme si totiž, že jste zde poměrně
v Londýně. Své vzpomínky a paměti postupně sepsal a
nedávno byl na vojenském hřbitově v Brookwoodu spolu s
vydával po válce v letech 1961-68, v čemž mu vydatně
vojenskými a diplomatickými představiteli, a také letos v
pomáhala hlavně jeho žena Hana, která přežila válku
červenci na slavnosti v kapli letiště v Biggin Hillu, ale to byly
v koncentračním táboře Ravensbrück. V předposledním
svazku pamětí, nazvaném Soumrak československé
převážně ,,oficiální‘‘ návštěvy, i když i my jsme tam s Vámi
demokracie (vydaném mj. v edici Rozmluvy Alexandra
v pohnutí vzpomínali na naše letce a vojáky a Vám musela
Tomskeho, 1986), Feierabend popisuje stále se zhoršujicí
tanout na mysli i obětavá a nebezpečná služba Vašeho otce ve
poměry v exilové vládě, Benešovu podlézavou politiku
slavné 311. československé bombardovací peruti za Druhé
vůči Sovětům a už tehdy sílící vlivy komunistů ve vládě.
světové války. Tentokrát Vás budeme hostit mezi sebou a
Jeho nesouhlas s Benešovou politikou a metodami vlády
bude to tak trochu jiné, intimnější a budeme se Vás moci na
postupně narůstal a vyvrcholil rezignací v únoru 1945.
leccos dotázat, třeba na dojmy ze Svatováclavské slavnosti ve
Pozorný čtenář Feierabendových pamětí, psaných
Staré Boleslavi před pár týdny, nebo na stav jednání se
poutavým a věcným stylem, nemůže nevidět, že pod
státem, či dojmy z Vatikánu. Takže, ještě jednou: Vítejte u nás!
povrchem zdánlivé objektivity se ve skutečnosti skrývá
obžaloba Benešovy katastrofální politiky. Je dobře, že ve stejně poutavé přednášce jeho dcery Hanky, jsme se mohli
ještě podrobněji seznámit se životem a dílem jednoho z největších patriotů a demokratů naší doby. /Janusz Mondry/

Dvořákovy Slovanské tance nadchly Albert Hall

Je opravdu nutné se ještě alespoň vzpománkou vrátit do 3. září, kdy londýnská Albert Hall burácela Dvořákovými
Slovanskými tanci v podání Berlínské filharmonie pod taktovkou Simona Rattla v 66.koncertu BBC Proms. Účastníci
koncertu tvrdili, že Rattle má asi pochopení pro naši hudbu od manželky Magdalény Kožené a do Berlína zas není tak
daleko. Večer doplnila Brahmsova 2.symfonie i moderní úvodní Incatesimi Juliána Andersona. Opravdový zážitek!

Brookwood čekal 30. října na naši tradiční vzpomínku...
Na každoroční vzpomínkovou slavnost v československé části spojeneckého válečného hřbitova v Brookwoodu (viz foto)
nedaleko Wokingu v hrabství Surrey se v neděli, 30.října -už po uzávěrce tohoto čísla -- chystaly nejen rodiny našich
veteránů a diplomaté České republiky i Slovenska, ale i
několik mladších krajanů, kteří ,,chtěli uctít památku
našich hrdinů‘‘ v Brookwoodu, neboť tam nikdy nebyli. To
je ovšem výzva i pro ty starší ročníky a tak se uvidí. Zpráva
bude v prosincovém čísle...

Budeme vzpomínat na naše zemřelé
v listopadu...
Budou mezi nimi generál Miloslav Kašpar z gen. štábu
čs.armády za války a vlivný předseda legionářů v exilu
(4.11.2009), dále mluvčí Benešovy vlády v Londýně a skvělý
novinář Josef Josten, MBE (29.11.1985) a P.MUDr Josef
Kadlec, SJ, světový odborník na bioetiku, po řadu let také
pomocník Otce Langa a přítel mnoha z nás. RIP.

***************************************************
Farnost London srdečně zve krajany na

tradiční české nedělní mše
v kostele “OUR LADY OF THE ROSARY”, 211 Old Marylebone Rd., London NW1 5QT

Mše obvykle první a třetí neděli v měsíci ve 13 hod
Po mši vždy první neděli posezení s občerstvením, třetí neděli přednáška ,,Tajemství víry‘‘ s diskusí
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 a
e-mailem na farnost.london@gmail.com a website https://www.facebook.com/farnost.london/
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ZPRÁVY Z KOMUNITY A LONDÝNA
Důstojné poslední rozloučení s paní
Mařenkou Kučovou...

V úterý devatenáctého října se v Mortlake konalo
poslední rozloučení s ,,paní Mařenkou‘‘, tedy Marií
Kučovou, s jejímž manželem Antonínem jsme se na
stejném místě loučili v lednu tohoto roku.
Dcera i vnučka paní Kučové s manžely přijely ze
vzdálené Moravy a připojily se ke skupině krajanů a
sousedů, kteří přišli zesnulou doprovodit na poslední
cestě. S Marií se přijely ze vzdálených míst v Anglii
(Bournemouth, Peterborough) rozloučit i děvčata (dnes
maminky), kterým "teta" v šedesátých letech pomáhala
do českých a moravských krojů při tanečních
vystoupeních.
Po církevním obřadu na přání dcery zesnulé krátce
promluvil Antonín Stáně, který připomenul pravidelná
setkávání s manžely Kučovými při českých bohoslužbách
v Mount Street a za všechny přítomné se s paní
Mařenkou rozloučil.
Při následujícím společném setkání v nedaleké
restauraci zaznělo množství vzpomínek na zesnulou a
na léta, kdy naší komunitě sloužil nezapomenutelný
Otec Lang. /sj/

Dvě významné listopadové kulturní
události z vlasti v Londýně
V listopadu bychom si neměli nechat ujít dvě významné Paní Hana Ludikarová, rozená Feierabendová (nahoře vpravo) podepisuje knihu
kulturní události připomínající vlast. Jde o každoroční
pamětí svého otce Januszovi Mondrému po přednášce SVU a dole paní Mařenka
filmový festival Made In Prague, prezentující celou řadu Kučová pár týdnů před skonem a její muž Antonín, který jí o rok předešel na věčnost
nejlepších československých i současných filmů v kinech
po celém Londýně – od Notting Hill Gate, přes Barbican až po Peckham či Deptford. Festival se koná od 5. listopadu do
2. prosince a organizuje jej České centrum, které uvádí informace na své internetové straně (viz také str.6). Mezi filmy
jsou třeba Machatého Erotikon z roku 1929, Obchod na korze Kadára a Klose z roku 1965 ale i 14 filmů dnešní nové
generace. Zážitkem má být i Dejvické divadlo z Prahy od 5. do 7. listopadu, které uvede trojici neobvyklých her,
včetně verze Shakespearovy Zimní pohádky v Greenwood Theatre u London Bridge. Sponsorem opět České centrum.

ZPRÁVY Z DOMOVA
Zomrel prvý slovenský prezident Michal Kováč
Prvý slovenský prezident Michal Kováč zomrel v Bratislave 5. októbra vo veku 86 rokov a pohreb sa konal 12. októbra.
Po previezeniu rakvy s prezidentom z bratislavského hradu do Prezidentského paláca na lafete, slúžil zádušnú omšu
za prezidenta v katedrále sv. Martina arcibiskup Zvolenský. Prezident Andrej Kiska v príhovore povedal, že žiaden
ústavný činiteľ nemusel robiť také ťažké a bolestivé rozhodnutia ako prezident Kováč. Kiska spomenul zločiny
mečiarismu, odsúdil únos syna prezidenta a spomenul, že aj vďaka činom prezidenta Kováča bolo politické zlo
v 90-tych rokoch porazené. Upozornil pak, že naša povinnosť vyrovnať sa so zlom spred dvoch desaťročí naďalej
trvá: "Čas, ktorý odvtedy uplynul, túto povinnosť nezahladil. Sme povinní vyrovnať sa s touto kapitolou histórie SR
nielen preto, lebo to dlhujeme prezidentovi Michalovi Kováčovi. Ale preto, lebo to dlhujeme sami sebe, svojej krajine,
našej spoločnosti.‘‘ Kováč bol pochovaný na bratislavskom Ondrejskom cintoríne.

Vzpomínkové akce u příležitosti nedožitých 80tých narozenin Václava Havla
V ČR se konaly rozsáhlé vzpomínkové slavnosti u příležitosti nedožitých 80. narozenin bývalého prezidenta Václava
Havla 5. října. Na pražském Václavském náměstí se v dešti shromáždily tisíce lidí, zejména mladých a promluvil k nim
biskup Václav Malý a podobné vzpomínky, na nichž zazněly záznamy Havlových projevů se konaly i v Brně, Ostravě,
Zlíně i jinde. V mnoha místech se vzpomínky, výstavy, koncerty a semináře konaly už před výročím a pokračují dál a
mnohé akce konala i Knihovna Václava Havla, vedená jeho bývalým mluvčím a londýnským velvyslancem Žantovským.
o Charita londýnského Velehradu srdečně děkuje za dar panu Petráskovi. Bůh zaplať!

***************************************************
British, Czech & Slovak Association srdečně zve krajany na každoroční oslavu a příležitost poznat nové přátele

BCSA Annual Dinner – v pátek, 25.listopadu v 19 hodin
v sále Radisson Edwardian Hotel, 13 Bloomsbury Street, London WC1B 3QD
řečník dr.Monika Gullerová z Oxfordské univerzity, večeře, tombola

a také na tradiční středeční setkání ,,Get to know you‘‘ 9.11. od 19 do 23 hod. v Čs. národním domě, 74 West End Lane, NW6
(k dostání je tam nová CD nahrávka klavírních děl prof. Ant Tučapského v interpretaci Kanaďanky Margaret Bruce)
Info a vstupenky: bcsa@bcsa.co.uk nebo tel. : 0208-795-4875 či na adrese: 643 Harrow Rd, Wembley, HA0 2EX
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DUCHOVNÉ SLOVO

Amoris laetitia, o láske v rodine
Čo je Apoštolská posynodálna exhortácia pápeža Františka (pokr. z októbra -- zo stránok TK BKS)
Deviata kapitola: „Manželská a rodinná spiritualita“ (313 – 325)
Deviata kapitola je venovaná manželskej a rodinnej spiritualite, „vytváranej tisícami reálnych a konkrétnych gest“ (AL
315). Jasne sa v nej hovorí, že „tí, čo majú hlboké duchovné túžby, si nesmú myslieť, že rodina ich vzďaľuje od rastu v
duchovnom živote, ale je to skôr cesta, ktorú Pán využíva, aby ich priviedol na výšku mystického zjednotenia“ (AL
316). Všetko, „okamihy radosti, oddychu alebo slávenia, a tiež sexualita, sa prežíva ako účasť na plnom živote
Vzkrieseného“ (AL 317).
Ide teda modlitbu vo svetle Veľkej noci, o spiritualitu výlučnej a slobodnej lásky, ktorá je vyzvaná a túži spoločne
zostarnúť a navzájom sa oddať, odzrkadľujúc tak Božiu vernosť (porov. AL 319). A napokon je to spiritualita
„starostlivosti, útechy a výzvy“. „Celý život rodiny je milosrdnou ,pastvou a starostlivosťouʻ. Každý svojou
starostlivosťou zanecháva stopu v živote druhého“ (AL 322), hovorí pápež. Je hlbokou „duchovnou skúsenosťou
kontemplovať každú milovanú osobu Božími očami a vidieť v nej Krista“ (AL 323).
V záverečnom paragrafe pápež tvrdí: „Nijaká rodina nie je dokonalá a utvorená raz a navždy, ale vyžaduje si
postupné dozrievanie schopnosti milovať (...). Všetci sme povolaní k tomu, aby sme udržiavali pri živote úsilie o niečo,
čo presahuje naše hranice, a každá rodina musí žiť v tejto neustálej výzve. Kráčajme vpred, ako rodiny, neustále
kráčajme! (...) Nestrácajme nádej v dôsledku našej ohraničenosti, ani sa nevzdávajme hľadania plnosti lásky a
spoločenstva, ktoré nám boli prisľúbené“ (AL 325). Pápež končí exhortáciu modlitbou ku Svätej rodine (AL 325).
Ako je možné pochopiť už na základe rýchleho preskúmania obsahu apoštolskej exhortácie Amoris laetitia,
jej cieľom nie je dôrazne pripomenúť „ideál“ rodiny, ale jej bohatú a komplexnú realitu. Z jej stránok je
zrejmý otvorený, hlboko pozitívny pohľad, ktorý nečerpá z ideálnych abstrakcií alebo projekcií, ale z
pastoračnej pozornosti voči realite a je hutným čítaním duchovných podnetov a praktickej múdrosti, ktoré
môžu byť užitočné pre každú ľudský pár alebo osobu, ktoré si želajú vytvoriť rodinu. Predovšetkým je zrejmé,
že bol plodom celkom konkrétnej skúsenosti s ľuďmi, ktorí z vlastného života vedia, čo je to rodina a čo to
znamená žiť spolu mnohé roky. Exhortácia hovorí teda jazykom skúsenosti a nádeje. (TK BKS)

DALŠÍ ZPRÁVY Z DOMOVA
Krajské a senátní volby v ČR pomohly lidovcům a ANO
V letošních krajských volbách si nejlépe vedla Babišova ANO s 21 procenty a 176ti mandáty a ČSSD s 15ti procenty a
125ti mandáty (ztráta 80ti mandátů). Komunisté ztratili vice než polovinu ze 182 mandátů a získali jich jen 86 (10,5
procenta), lidovci obhájili všech 42 mandátů (6,3 procenta) a ODS obhajovala 102 mandátů a získala jich 76 (9,5
procenta). V senátních volbách na 27 nových křesel si nejvíce polepšili lidovci, kteří obhajovali dvě a získali 8, ANO
získalo 3 křesla, ČSSD obhajovala 12 křesel a získala jen 2, ODS obhajovala 8 a získala jen 2 křesla a po dvou získali i
Starostové a nezávislí, TOP09 a Severočeši.

Veľa žiakov nemá motiváciu vzdelávať sa vo vybranej škole...
„Viac ako polovica žiakov nemá žiadnu motiváciu vzdelávať sa vo vybranej škole‘‘, povedala deníku SME hlavná
slovenská školská inšpektorka Viera Kalmárová. ,,Pritom ide o žiakov, ktorých má škola pripraviť na výkon
konkrétneho povolania, takže majú pred sebou pragmatický cieľ, a predsa to nefunguje. Ako učiteľka v gymnaziálnom
prostredí som občas viedla so žiakmi diskusie o zmysle vzdelávania a pravidelne sa ma pýtali vo väzbe na konkrétny
predmet alebo jeho tému, na čo im to bude. Snažila som sa ich presvedčiť, že význam vzdelávania nemusí tkvieť iba
v jeho praktickej použiteľnosti, ale môže spočívať aj v pôžitku zo samotného objavovania nových vecí. Takýto pohľad
na vzdelávanie sa definitívne začal z väčšiny škôl vytrácať.

VE ZKRATCE Z DOMOVA
Po kritice ministra Hermana za setkání s Dalajlámou prezidentem Zemanem a představiteli ČSSD předsedou
senátu Stěchem, předsedou sněmovny Hamáčkem a premiérem Sobotkou se na protest proti této kritice setkalo s
Dalajlámou dalších asi 50 poslanců a senátorů. Mezitím Hermana ocenil ministr financí a předseda hnutí ANO Babiš,
který uvedl: ,,Vážím si Vás, pane ministře. Nebát se a nekrást, říkal Masaryk.‘‘ V Bratislave sa s Dalajlámú stretol
prezident Andrej Kiska. (viz tiež str.5). Řada univerzit a obcí vyvěsila na protest tibetské vlajky. O Slovenská vládná
strana Smer usporiadala v Bratislave programovú konferenciu. Premiér Fico povedal, že EU je výborná nevie však ako
presnie pomenovat veci a rýchlo rozhodovať. O Ak by sa spočítali peniaze, ktoré ľudia na Slovensku požičili od bánk
a vydelili ich počtom obyvateľov, na každého dospelého dnes pripadá priemerný dlh 6009 eur, píše deník SME. Je to
historicky najvyššia suma (v roku 2014 to bolo takmer o tisícku menej: 5226 eur). Slováci sa zadlžujú o 12 percent
rýchlejšie ako ostatní Európania a sú z krajín strednej a východnej Európy najviac zadlžené, napísala Národná banka.
O Je to dnes už jen smutná statistika, ale nezapomínejme, že v srpnu 1968 okupovalo Československo zhruba
100.000 vojáků s 2300 tanky a 700 letadly a okupační vojsko se pak rozrostlo až na 750 000 vojáků a 6000 tanků.
O

***************************************************
The Friends of Czech Heritage zvou srdečně všechny krajany na

Ilustrovanou přednášku dr.Petera Cannona-Brookese

Revitalizace britského portrétního sochařství: Role Franty Bělského a Ireny Sedlecké
10.listopadu v 18.30 v sále Velvyslanectví Slovenska
Jako obvykle bude ve vstupném 15 liber zahrnuta sklénka vína či limonády.
Nutná předchozí registrace na www.czechfriends.net, pro placení u vchodu: events@czechfriends.net

***************************************************
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DOPISY ČTENÁŘŮ
Prosíme čtenáře, aby se přihlásili, pokud by něco o zmíněném
panu Karlu Kubovi věděli...

,,Pátrám po panu Karlu Kubovi, byl u letectva...‘‘
Dobrý den,
jmenuji se Petr Žák a jsem z ČR z Moravských Budějovic.
Koupili jsme si loni dům po panu Karlovi Kubovi( paní Foltýnové) a chodí
nám od Vás z Anglie dopisy, za které jsme rádi, že víme co pan Kuba
dělal a kde se angažoval -- žádné příbuzné tu nemá a tak o jeho
angažovanosti a bydlení v Anglii moc nevíme -- víme jen že byl u letectva.
Osobně jsme se nikdy nepotkali, již nežil, když jsme dům koupili.
Pokud by byl někdo, kdo ho znal a mohl nám poskytnout nějaké info
z jeho života v Anglii, tak budu rád- myslíme si, že to byl dobrý a obětavý
člověk a tak nás zajímá jeho život -- našli jsme nějakou korespondenci.
Jsme věřící rodina, vážíme si každého Čecha, který bojoval proti
komunismu v ČR v zahraničním odboji.
Moc děkuji. S pozdravem do Anglie Petr Žák (ppetrzak@seznam.cz)
Z přiložených odkazů doporučujeme tento 27minutový záznam:
https://youtube/fvSMj7Kk6Ck <https://youtu.be/fvSMj7Kk6Ck>

(27 minut)

Dopis z Prahy

KOLIK MILIONŮ MÁ DALAJLÁMA?
Mám to štěstí, že moje dcera už od svých studentských let projevuje péči o můj duchovni i duševní rozvoj. Jsem rád, že si
na mě občas vzpomene a tak se tomu příliš nebráním.
Asi před patnácti lety, když byl v Praze Dalajláma, pro mne i pro sebe opatřila lístky na setkáni s ním v Tipsport hale
na Výstavišti. Kapacita haly obnáší mnoho tisíc míst a na setkání byla plná. Dalajláma se usmíval a mluvil velmi moudře
o životě. Já jsem s ním souhlasil a velmi jsem si ho oblíbil. V obdivu a úctě k Dalajlamovi mě posilovalo i to, že si dobře
rozuměl s naším panem prezidentem Havlem, kterého jsem si vážil a obdivoval už dlouho před tím. Dcera mi pak
věnovala ještě pár knížek, které Dalajláma napsal. Přečetl jsem si je a nemůžu tvrdit, že jsem se podle nich ve všem řídil,
ale přece jsem se tak stal o trochu lepším, než bych byl jinak.
V minulých letech jsem si všiml, že různí vyznamní lidé v Evropě i v Americe řešili problém jak se setkat s Dalajlámou
a nenaštvat přitom vládnoucí komunistické přdstavitele Číny. Většinou to vyřešili tak, že se setkání vyhnuli. Někteří ne,
například obdivuhodný slovenský prezident Kisko.
Teď v říjnu Dalajláma přiletěl na konferenci do Prahy. Setkal se s ním lidovecký ministr Herman. Bylo to, pravda, jen
tak zvané soukromé setkání, ale přesto vzbudilo spoustu zlé krve. Nejenom ze strany prezidenta Zemana. U toho se to
dalo čekat. Zlí jazykové totiž tvrdí, že při hrozbě setkání s naším panem prezidentem se zamyká na záchodě až
dvojnásobný počet jedinců, nežli je těch, kdo se raději vyhnou Dalajlámovi. (Tomu ovšem já osobně nevěřím - aby bylo
jasno! Copak ty lidi někdo počítal?)
Jak si dosud pamatujeme, u pana prezidenta se tento rok v Lánech stavoval nejvyšší činský pohlavár a to zavazuje
To by mělo být jasné každému, zejména po tom, co se naše policie bez cavyků vypořádala s těmi, kteří průjezd čínského
prezidenta Prahou chtěli využít k projevům nesouhlasu s konáním jediné (a pochopotelně tedy vládnoucí) strany v Číně.
Mě jen trochu překvapilo, že ministra Hermana za setkání s Dalajlámou spucoval nejenom pan prezident, ale i naši
důležití ústavni činitelé, pánové Štěch, Hamáček a Sobotka. Ti vydali s prezidentem "společné prohlášení", ve kterém se
od schůzky s Dalajlámou distancují. Copak oni na té schůzce taky byli? Mě napadlo, abych vydal prohlášení, ve kterém
bych se distancoval od jejich distancování, ale rozmyslel jsem si to, protože by to stejně nikdo nečetl.
Můj kamarád, politický komentátor z hospody "Nad struhou", Jarda Nádvorník říká, že to je všechno ze strachu, že
by na nás Čiňani mohli poslat dělovou loď a kvůli penězům.
Domníval jsem se, že se Jarda tentokrát mýlí. Jednak jsme zemí vnitrozemskou a proti proudu Labe by sem ta loď
těžko doplula, a co se peněz týče, chytří Čiňané dobře vědí, že pokud by o pár trilionů zkrátili vydělky Kellnera v Číně,
tak by se to nás obyčejných Čechů zas tolik nedotklo.
Celá ta aféra pro mne má tak trochu příchuť záhady. Jarda Nádvorník vycítil, že mu to tentokrát nebaštím a trochu
se urazil. Napsal mi e-mail, že prý - když mu nevěřím - abych si to nechal vysvětlit od pana Tvrdíka, který prý nejlíp ví,
jak to teď s námi a s Činou stojí.
Ještě než jsem začal hledat Tvrdíkovu e-mailovou adresu, přišel čas mého oblíbeného pořadu na ČT24 a tam hovořil
také Petr Nováček. Pro ty, kdo ho neznají, jenom podotýkám, že Nováček býval poradcem prezidenta Havla, později se
stal (a pokud vím zatím stále je) komentátorem Českého rozhlasu. Já ho rád poslouchám a oceňuji moudrost a
umírněnost toho, co říká. Prostě, je to jiná kategorie než Jarda Nádvorník.
Dost mě překvapilo, když tento umírněný novinář řekl v televizi, že důvodem společného prohlášení prezidenta a
parlamentních činitelů je zřejmě to, že Sobotkova (a Štěchova a Hamáčkova) ČSSD je placena čínskými penězi, které byly
přislíbeny i pro znovuzvolení prezidenta Zemana.
Až Jardu uvidím přiště, tak se mu musím omluvit, protože měl možná pravdu. Alespoň z poloviny.
Z Prahy do Londýna všechny zdraví nepodplatitelný Honza Krátký

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

pražskej rodačky dr. Anny Koffer z UCL o jej výskume: Rozprávka o bunke a vápniku
v sobotu 19. novembra 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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***************************************************
Nenechte si ujít, aneb trochu kultury v Londýně v listopadu
o
5., 6. a 7. listopadu zahraje v 19.30 v Greenwood Theatre u London Bridge (King’s College, 55 Weston Street, SE1
3RA) pražské Dejvické divadlo. Na programu 5.11. je oceněná hra Petra Zelenky Theremin, 6.11. A blockage in the
System a 7.11. Zimní pohádka (podle Shakespeara). Info: Organizátor České centrum (viz níže) a také
www.dejvickedivadlo.cz/en. Pokladna divadla Greenwood: 020 7848 8629 nebo http://www.kcl.ac.uk/greenwood/
o
Od 5. listopadu do 2. prosince se v Londýně koná každoroční filmový festival Made In Prague, prezentující celou
řadu nejlepších československých i současných českých filmů v kinech od Notting Hill Gate Cinema, přes Barbican až
po Peckham či Deptford. Organizuje České centrum, na jehož internetových stranách (viz kontakt níže) jsou detaily.
o
13. listopadu v 19.30 zahraje v programu maďarských lidových melodií v Trinity Church, Mansell Rd, SW19 4AA
(v rámci Wimbledon International Music Festival) Škampa String Quartet. Na programu Bartók a Kodály. Na druhý
den , 14.11., zahrají Škampovci v rámci festivalu opět ve Wimbledonu v 19.30 v St.John’s Church, Spencer Hill,
SW19 4NZ smyčcová kvarteta Dvořáka, Martinů a Smetany. Vstupenky: boxoffice@wimbledonmusicfestival.co.uk
o
Od 10. do 14. listopadu vystavuje v sáli Veľvyslanectva Slovenska slovenský sochár a maliar Ján Ťapák... Info:
Veľvyslanectvo SR a www.novagalerie.cz/samuel-pauco
o
18. listopadu 19.30 zahraje v rámci wimbledonského festivalu v St. John’s Church (viz výše) Sitkovetsky Piano
Trio s programem Dvořák Dumky plus tria Haydna a Ivese. Info viz výše.
o
Až do 28. ledna bude v Roca London Gallery, Station Court, Townmead Road, London, SW6 2PY, pokračovat
v září zahájená výstava Soak, Steam, Dream: Reinventing Bathing Culture, která představí humornou i vážnou tvorbu
českých architektů studia H3T z Prahy. Info: www.h3t.cz a tel.: 020 7610 9503. Spoluorganizuje České centrum
o
30. listopadu v 19 hodin se bude v knihkupectví Waterstones na Piccadilly konat křest anglického překladu knihy
zlínského rodáka, jednoho z nejvýznamnějších spisovatelů střední generace, vyznamenaného novináře Rádia Svobodná
Evropa, publicisty a univerzitního pedagoga Antonína Bajaji ,,Burrying the season‘‘, pod původním názvem ,,Na
krásné modré Dřevnici‘‘. Knihu vydává krajanům dobře známé nakladatelství Jantar Publishing a v panelu pod
vedením Rajendry Chitnise bude, kromě autora, překladatel David Short.

***************************************************
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 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 - 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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