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Osmičkový rok příležitostí ke 
zviditelnění vlasti i komunity     
Letošní ,,osmičkový rok‘‘ je pro nás rokem zviditelňování vlasti i 

naší komunity v Británii, což dotvrzuje celá řada probíhajících i 

plánovaných akci. Nejen v České republice a na Slovensku, ale i 

jinde ve světě. To platí i pro různé oficiální mezistátní akce a  

návštěvy, ale také na občanské úrovni. A pro krajany je tu i skvělá 

příležitost zúčastnit se některých akcí doma. Třeba těch, o kterých  

napsal zmocněnec ministerstva zahraničí Ing. Kantůrek (viz.str. 3).  

    V naší londýnské komunitě to pak pro nás znamená nejen  

aktivní účast na jejím životě a akcích, ale také důležité osobní  

,,reprezentování‘‘ našich národů před britskými spoluobčany, tedy  

našimi známými a přáteli, sousedy či v zaměstnání a podobně. Lze  

to dělat docela nenápadně, během přátelského popovídání,           

připomínáním ,,evropskosti‘‘ či kulturní, technické či vědecké      Připomínejme se Britům jako slovenský prezident Andrej Kiska s 

vyspělosti našich národů, tedy našich vynálezů, nositelů            veterány čs. perutí RAF gen. Schwarzem a plk. Polákem v Brookwoodu 

Nobelových cen, vynikajících skladatelů a hudebníků, skvělých  

panovníků od sv.Václava, přes Karla IV. a Jiřího z Poděbrad (první evropské sjednocovací mírové snahy), až po naši 

rozsáhlou účast a úspěchy v Bitvě o Británii, v Palestíně, u Tobruku a v Normandii a po naše Bren Guns, pumpy 

Sigmund v krytech či na ,,Green Godesses‘‘ a podobně. Lze ale také pochválit krásy Čech, Moravy a Slovenska a 

naznačit možnosti turistiky (třeba kolik ze stovky hradů a zámků či starobylých měst je možné pohodlně navštívit), že 

to vše je vlastně hodinku či dvě letadlem a podobně. Zájem by tu mezi Brity byl, alespoň tak lze usuzovat podle 

občasných diskusí na palubě letadel do Prahy, Brna či Bratislavy a otázek, co ty ,,východoevropské‘‘ země vlastně 

jsou zač, zda jsou jiné a proč už nechtějí komunismus a dočasnou ruskou nadvládu (tedy vlastně pouhé čtyři desetiletí 

z více než tisícileté historie). Lze se zmínit i o faktu, že Praha byla dvakrát (za Lucemburků a Rudolfa II.) středem 

Evropy, tedy obdobou Bruselu, coby hlavní město Svaté říše římské a lze také připomenout ty osmičky v letopočtech.  

    Toho společného je vlastně ještě víc. Od princezny Adivey v desátém století, přes dceru Karla IV. – dobrou 

královnu Annu, ženu Richarda II., pohřbenou ve Westminsterském opatství – po alchymistu Kellyho a malíře a 

geografa Václava Hollara, mimo jiné i učitele princů na londýnském královském dvoře. Lze také poděkovat za 

podporu T.G.Masarykovi za první světové války v Londýně (Seaton Watson, atd), zmínit se o roli našich legií u 

Arrasu, na Sommě a hlavně v Rusku, atd. A také poděkovat za přijetí emigrace po Mnichovu, po únorovém puči 1948 

a po srpnové sovětské okupaci roku 1968. A ty dvě poslední osmičky to vlastně vše završují... Tak do toho! /jn/    

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

                Správní rada londýnského Velehradu srdečně zve krajany na  

            koncert vynikajícího českého cellisty Františka Brikciuse                                            

             ve čtvrtek 12. 4. v 19 hod v sále londýnského Velehradu v Barnes, 39 Lonsdale Rd., SW13 9JP    
           na programu skladby J.S. Bacha, Maxe Regera, B. Smetany, Eugena Suchoně a Zd. Fibicha                                     

                                  Vstupné £9.50 včetně občerstvení (české pivo, víno, limonády)  

                   Rezervace pouze přes Eventbrite: https://CelloRecitalVelehrad.eventbrite.co.uk  Info: www.velehrad.org.uk                                                                

                  a koncert vynikajícího britského klavíristy Williama Howarda  
František Brikcius        pořádaný Barnes Music Society http://www.barnesmusicsociety.org.uk            William Howard 
 

                                     ve čtvrtek 26. 4. v 19.30 v Czerninově sále londýnského Velehradu 
Skladby Janáčka, Schumanna, Suka, Fibicha, Nováka a Chopina - Vstup £15, slevy £12 – Rezervace: www.WeGotTickets.com - Vstupenky i u vchodu  
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SPRÁVNÍ RADA INFORMUJE             
Jaro na Velehradě v Barnes... 
Na jaro v zahradě si ještě musíme počkat, ale život uvnitř  
domu již kvete.  
   V březnu organizovala Správní rada na Velehradě  
několik kulturních akcí a další byly pořádány místními  
a jinými organizacemi (viz také fotografie):  
 Rekolekce účastníků kurzu “ALPHA” (Úvod do  
křesťanství) z blízkého kostela St. Paul’s Hammersmith  
proběhla v Espinosově sále v první březnovou sobotu. 

 Závěrečné kolo soutěže “BARNES YOUNG MUSICIAN 
OF THE YEAR”, kterého se zúčastnilo 19 mladých  

nadaných muzikantů, pořádal BARNES MUSIC FESTIVAL  
v Czerninově sále v sobotu 10. března. Úroveň hudebních  
výkonů byla velmi vysoká. Naše nově rekonstruovaná hala  
byla celý den zaplněna k prasknutí. Diváci i hudebníci  
ocenili krásné prostředí, výbornou akustiku a kvalitu  
našeho klavíru Blüthner. 

 Promítání vynikajícího českého filmu “MUSÍME SI  
POMÁHAT”, které organizovaly Míša a Blanka, z “CZECH  
LANGUAGE CLUB”, se zúčastnili čeští, slovenští i angličtí  

diváci v hojném počtu v sobotu 17. března. Po filmu  
následovala živá debata s bohatým občerstvením, které  
Blanka a Míša připravily. 

 Předvelikonoční malování vajíček a perníčků pod  
vedením zkušené učitelky Mirky si užili přátelé z české a    Dva záběry z koncertu soutěže Barnes Young Musician of the Year a (dole) 

slovenské komunity v neděli 18. března. Rodiny s dětmi     z biblické velikonoční rekolekce s otcem Jiřím Zámečníkem 
přišly v hojném počtu i přes nepříznivé počasí a pro děti  
bylo připraveno mnoho zajímavých tvůrčích aktivit pod  
vedením Blanky a Míši. Hala byla opět plná. 

 Hostem na Velehradě byl opět mladý kněz otec Jiří  
Zámečník (studující v Římě) ve dnech 16. až 18. března.  
V neděli dopoledne vedl otec Jiří hodnotnou biblickou  

velikonoční rekolekci a po té sloužil soukromou mši v  
Espinosově sále (kde první mši sloužil pan kardinál Dominik  
Duka, během svého nedávného pobytu na Velehradě). 

 Připomínkou nadcházejícího STÉHO VÝROČÍ  

VZNIKU ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY byl klavírní  
koncert v Czerninově sále v pátek 23. března, který  
pořádaly společně DVOŘÁKOVA SPOLEČNOST a BARNES  
MUSIC FESTIVAL. Program obsahoval mimo jiné i mnoho krásných skladeb pro čtyři ruce od českých skladatelů, 
Janáčka, Smetany a Dvořáka. Koncert, který byl dlouho předem totálně vyprodán, byl všemi velmi oceňován. A opět - 
diváci i hudebníci ocenili krásné prostředí, výbornou akustiku a kvalitu našeho klavíru Blüthner. 
 

Probíhající a nadcházející akce 

 Česká školička pro malé děti nadále probíhá na Velehradě každou neděli dopoledne pod vedením učitelky 

Kamily a pomocnice Štěpánky. 
Na duben máme ve velehradském kalendáři několik zajímavých akcí. 
V Czerninově sále:  

 Koncert českého cellisty Františka Brikciuse ve čtvrtek 12. dubna.  

 Klavírní recitál Williama Howarda ve čtvrtek 26. dubna, který pořádá BARNES MUSIC SOCIETY. 

V Espinosově sále: 
o    Management team z nedalekého kostela St. Paul’s Hammersmith tam bude mít v dubnu celodenní rekolekci a 
pracovní setkání.  
o    Tradiční SVATOJÁNSKOU SLAVNOST s grilováním a zpěvem plánujeme na neděli 13. května odpoledne. Pro 
děti připraví Míša a Blanka opět zajímavý program.  

Pozvánky budou i na webu www.velehrad.org.uk a budeme je brzy rozesílat.          Za Správní radu, Ludmila Stáně 

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

                                 Svaz Letců Svobodného Československa  
                   spolu s vojenskými přidělenci České republiky a Slovenské republiky zvou krajany na 
                        

                 Pietní setkání u příležitosti 73. výročí konce Druhé světové války  

                  u hrobů našich hrdinů na spojeneckém hřbitově v Brookwoodu 
                              v sobotu 6. května 2018 ve 14 hodin 
   

    v československé části spojeneckého hřbitova v Brookwood, nedaleko Wokingu, Surrey 
      (blízko železniční stanice Brookwood, South West Railways vlaky z Clapham Junction: 12.23 a 13.23, doba jízdy 35 minut) 
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ZPRÁVY Z KOMUNITY A LONDÝNA 

Odešel další veterán, stíhač naší 68. noční 
perutě RAF plk. Zbyšek Nečas-Pemberton  
Odchody našich veteránů jsou letos více než znepokojivé. 
Nejnověji se dozvídáme, že 15. března zemřel v Horringeru,  
dvě míle od Bury St. Edmunds v hrabství Suffolk, další z  
našich veteránů RAF plk. Zbyšek Nečas-Pemberton, letec z 
naší slavné 68. noční stíhací perutě RAF, ve které působilo 

až 39 českých a slovenských pilotů a radarových operátorů. 
Na dvoumístných letounech Beaufighter a Mosquito tak 
během války sestřelili 21 nacistických letadel, tři další  
pravděpodobně a sedm jich poškodili a připočítali si ještě  
sestřely tří střel V-1.  
   Peruť sestávala z poloviny z našich letců (Letka B) a pak                                             Účastníci 
i Letka A a její znak právem nesl motto ,,Vždy připraven‘‘ v                                              závěrečného kola 
češtině. Znak vznikl na popud královny Alžběty, později                                                 Barnes Young 
známé jako královna matka, po její návštěvě u perutě, kde                                              Musician of the 
si dokonce zahrála s našimi letci hru ,,Shove a penny‘‘ a                                                Year a dva záběry 
prohlásila, že množství jejich sestřelů nepřítele ukazuje, že                                              velikonoční 
Čechoslováci mají oči jako sova a měli by si jí dát do znaku                                              umělecké 
perutě. Stalo se a se sovou ve znaku létal i Zbyšek Nečas                                                aktivity dětí i 

v roli radarového operátora, tedy ,,očí pilota‘‘ a tím jeho byl                                              dospělých 
nejprve v květnu 1942 S/Ldr Vlastimil Veselý (pozdější                                                  (viz text str. 2) 
velitel svazu tří perutí – Wing Commander) a s ním také 
zaznamenal už první sestřely. Nečas měl štěstí a v r. 1945 
se dožil u letky B konce války a tehdy létal s pilotem F/Lt  
Jaroslavem Taudym AFC. Nečas byl po zásluze několikrát 
vyznamenán a ještě v červnu 2017 obdržel od prezidenta 
Zemana Medaili za statečnost. Rozloučení se statečným  
letcem se bude konat 17.4. ve 13 hodin v Horringerském 
kostele sv. Leonarda. RIP. 
 

Zmocněnec pro krajany Ing. Jaroslav  
Kantůrek k ,,osmičkovému roku‘‘ 
Zmocněnec ministerstva zahraničí pro krajany adresoval 
krajanům otevřený dopis k ,,osmičkovému roku‘‘. Píše, že to 
bude rok výjimečný nejen na výročí, ale i množstvím akcí, 
které budou krajanům k dispozici. Například Týden 

češtiny ve světě ve dnech 30.7. – 3.8., pořádaný Českou  
školou bez hranic (viz. web www.csbh.cz) a letní tábor pro  
děti ve Sluňákově 28.7. – 4.8. (info tamtéž). Výuku češtiny 

podporují i Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy (http://ujop.cuni.cz), Dům zahraniční spolupráce 
(www.dzs.cz) a pro vysokoškoláky i elektronický časopis Krajiny češtiny (www.studyin.cz). 
   Historické události 1918 – 2018 bude připomínat oficiální webová strana https://spolecne stoleti.cz/cs, kde 
bude kalendář akcí s informacemi a jako zdroj informací Radio Praha (www.radio.cz) a vysílání do zahraničí se 
stranou www.krajané.net a také Česká televize se stránkou www.ceskatelevize.cz/specialy/toto stoleti.cz a 
Univerzita Karlova se stránkou www.uk100.cuni.cz.  Ing. Kantůrek připomíná i XVI.všesokolský slet (tradičně 5. a 
6. července) a pak i Světový kongres SVU (10. – 12. 7.) ve spolupráci se senátem PČR a Metropolitní univerzitou Praha. 
Činný bude i spolek Svatá Ludmila, který v roce 2021 hodlá připomenout 1100. výročí zavraždění babičky sv. Václava 
na Tetíně (www.svataludmila.cz) a velmi užitečná Meziresortní komise pro Čechy v zahraničí, jejímž je členem. 
 

Budeme vzpomínat na naše zemřelé krajany v březnu... 
Tento měsíc budeme opět vzpomínat na druhého kněze londýnského Velehradu, P.Josefa Pazderku SJ, takto  
dlouholetého pomocníka Otce Langa (jehož narozeniny si také připoomeneme). Otec Josef byl po službě v Londýně 
,,převelen‘‘ jesuitským řádem do Prahy a později zpět do Londýna, ale mezitím 8.4.2002 zemřel. V ten den si 
připomeneme i odchodu ženy bývalého tiskového mluvčího londýnské Benešovy vlády a redaktora Josefa Jostena, 
Patricie (8.4.2007). O dva dny později vzpomeneme dlouholetého redaktora a ředitele čs.vysílání rozhlasu BBC 

Zdeňka Mastníka (10.4.2008). A pak také předsedy správní rady londýnského Velehradu a přítele/rádce Otce Langa, 
Josefa Czernina, ze starého českého hraběcího rodu (13.4.2015), varhaníka čs.kaple na Farm Street a učitele hudby 
dr. Františka Fišera (14.4.2011) a dr. Milana Vavrečky (30.4.2012) ze skupiny českých lékařů na Canvey Island.RIP. 

o  Správní rada Charity Velehrad Londýn děkuje srdečně paní Hazel Czerninové za velkorysý dar. Bůh zaplať! 

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

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

                              žiačky Martina Hilského a doktorantky v Cambridge  

             Jitky Stollové: Richard III. a vnímaní tyranie v renesancii 
                                                 

          v sobotu 21. apríla o 14:30 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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DUCHOVNÉ SLOVO 

„A pretože sa rozmnoží neprávosť, v mnohých vychladne láska“ 
 

Kapitola z predveľkonočného posolstva Svätého Otca Františka 
 

 

Studené srdce: Dante Alighieri vo svojom opise pekla predstavuje diabla, ako sedí na tróne z ľadu;  
prebýva totiž v ľadovom chlade vyhasnutej lásky. Položme si teda otázku: ako v nás chladne láska? Aké signály nám 
naznačujú, že láske v nás hrozí vychladnutie? 

   To, čo ochladzuje lásku, je predovšetkým chamtivosť po peniazoch, ktorá je „koreňom všetkého zla“ (1 Tim 6, 10). 
Nasleduje odmietanie Boha, konkrétne to, že nehľadáme jeho útechu a dávame prednosť svojmu zúfalstvu pred jeho 
Slovom a sviatosťami. To všetko sa napokon obracia na násilie voči tým, ktorých považujeme za ohrozenie našich 
„istôt“: ešte nenarodenému dieťaťu, chorému starcovi, pocestnému, cudzincovi, ale aj blížnemu, ktorý nezodpovedá 
našim očakávaniam. 
   Aj stvorenie je tichým svedkom tohto ochladnutia lásky: zem je zamorená z nedbalosti či úmyselne vyhodeným 
odpadom; žiaľ, rovnako znečistené moria musia v dôsledku nútených migrácií pohltiť zvyšky mnohých stroskotaných 
lodí; nebo – ktoré má podľa Božieho plánu ospevovať jeho slávu – brázdia stroje, z ktorých na zem pršia nástroje smrti. 
Láska chladne aj v našich spoločenstvách: v apoštolskej exhortácii Evangelii gaudium som sa snažil opísať tie 
najevidentnejšie znaky nedostatku lásky. Sú to: egoistická ľahostajnosť, sterilný pesimizmus, pokušenie izolovať sa či 
zapájať sa do neprestajných bratovražedných vojen, svetská mentalita, ktorá vedie k tomu, že sa staráme len o to 
navonok viditeľné, čím sa oslabuje misionárska horlivosť..                                           /Z webu TK BKS/               
 

Z DOMOVA 
 

Česká republika se připojila ke spojencům a vyhostila tři ruské ,,rádobydiplomaty‘‘ 
Vláda České republiky se připojila ke spojencům a v reakci na ruské otrávení bývalého dvojitého agenta Skripala a 
jeho dcery v Salisbury na výsostném území Británie zakázaným bojovým nervovým jedem novičok vypověděla tři 
,,rádobydiplomaty‘‘. Mezi zmatečními tvrzeními Rusů se objevila i poznámka, že jed novičok mohl pocházet z ČR. 
Premiér Babiš k situaci pro deník IDNES řekl: „My taky musíme reagovat na ten vylhaný výrok ruské strany, že tady 
máme novičok. My žádný novičok nemáme, nikdy jsme ho neměli.“ Den poté jej deník citoval, že vypovězení se nebude 
týkat diplomatů a že ruských špionů je v ČR údajně nejvíce z celé Evropy a na Facebooku napsal: „A pokud si někdo 
myslí, že jim jde o dobro naší země, tak se šeredně plete. Navíc nás ruská strana skandálně obvinila z toho, že ten jed 
novičok se měl vyrábět u nás. Je to sprostá lež a my to tvrzení odmítáme od samého začátku.“ Pozoruhodné je, že po 
tomto tvrzení premiéra pověřil prezident Zeman BIS, aby pátrala po tom, zda byl novičok na českém území vyráběn či 
skladován. Experti ministerstva zahraničí pak dodávají, že Rusové mají u nás na velvyslanectví 43 diplomatů a 76 
pracovníků administrativních a technických a dva ruské konzuláty mají 8 diplomatů a deset dalších pracovníků. To 
činí dohromady 137 osob, zatímco ČR má v Moskvě 14 dipélomatů a 33 ostatních pracovníků a na dvou konzulátech 
pak 6 diplomatů a 12 dalších, tedy dohromady 65 osob. Česká kontrarozvědka pak měla tvrdit, že se špionáži u nás 
věnují až dvě třetiny z uvedeného počtu, plus individuálně cestující podnikatelé či turisté. Američanů je u nás 69. 
 

Slovensko má novú vládu, ale ,,nedôvera ľudí voči štátu je obrovská...‘‘ 
Po rezignacii ministra vnútra Kaliniaka aj nahradení premiéra Roberta Fica Petrem Pellegrinim Slovenskom dalej hýbe 
vražda novinára Jána Kuciaka (ktorý pripravoval reportáž o machináciach taliánskej mafii) a jeho ženy Martiny 
Kušnírovej a pokračujú demonstrácie. Nová výzva Žiadame okamžitý kultúrny reparát!, podpísana 322 osobnosťmi 
kultúrnej obce žiada novú ministerku kultúry Ľubicu Laššákovú, aby odstúpila z postu ministerky a premiéra Petra 
Pellegriniho, aby „navrhol kandidáta alebo kandidátku, ktorí sa môžu o našu dôveru aspoň začať uchádzať“.  
   Prezident Kiska k situacii povedal: ,,Zdieľali sme rozhorčenie, smútok a želanie, aby boli páchatelia tohto činu 
nájdení a potrestaní. Ale cítil som z ľudí aj odhodlanie začať náročný, možno bolestný, ale nevyhnutný proces, aby sme 
mohli opäť veriť štátu, jeho predstaviteľom, jeho schopnosti nás chrániť a zaistiť spravodlivosť. Aby sme sa po tejto 
rane mohli znova postaviť na nohy. Dnes je nedôvera ľudí voči štátu obrovská. Mnohí nedôverujú orgánom činným v 
trestnom konaní. Mnohí z osobnej skúsenosti. A táto nedôvera je odôvodnená. Prekročili sa hranice, veci zašli 
priďaleko a nie je cesty späť. Dospeli sme do momentu, keď vnímame aroganciu moci. Verím, že tento prípad riešia 
najlepší vyšetrovatelia a vraždu dvoch mladých ľudí chcú vyriešiť. Chcel by som preto všetkých ľudí ako prezident 

Slovenskej republiky poprosiť: dôverujme im pre túto chvíľu. 
   Nemôžem zľahčovať atmosféru, ktorá dnes našu krajinu dusí. Nevraživosť je obrovská. Nedôvera je nevídaná. Pocit 
nespravodlivého štátu je takmer absolútny. Aj keby sa ukázal byť motív vraždy dvoch mladých ľudí akýkoľvek, aj keby 
bol hoci aj nejaký náhodný, veľké množstvo ľudí je presvedčených, že táto tragédia v mnohom odráža všeobecnú 
slovenskú realitu. To je strašná vizitka stavu našej republiky po 25 rokoch jej existencie. Niečo zlé je pod povrchom, 
niečo zlé je v samých základoch nášho štátu...‘‘  Expremiér Fico zostanie aj dalej predsedom strany Smer.  

*************************************************** 
           British, Czech and Slovak Association a velvyslanectví ČR srdečně zvou na přednášku novináře       

                                  

        Rogera Aitkena: Czech Tech, aneb ,,Zlaté české ručičky a chytré české hlavičky‘‘ 
               neboli co všechno daly významné české vynálezy Evropě a světu a kdo byli jejich autoři  
    

   17.dubna. od 19.15 do 20.30 v kinosále velvyslanectví ČR, 26 Kensington Palace Gdns, London, W8 4QY 
          

 Přednáška anglicky, vstup (jen s rezervací přes Eventbrite nebo BCSA) £10, pro studenty £5), pro členy BCSA bezplatný. Občerstvení... 
       

                        Eventbrite: https://www.eventbrite.co.uk/e/czech-tech-tickets-44098346341 
       Nebo 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 11. dubna od 19 do 23hodin v Českém a slovenském klubu, 74 West End Lane, London NW6 

***************************************************                                                                                         
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JEŠTĚ KRÁTCE Z KOMUNITY I Z DOMOVA 

 

o  Z Bristolu přišlo pozvání pro krajany, kteří se tam budou nalézat 

v sobotu 16. června. Toho dne od 15 do 17 hodin představí tamní 

krajanský spolek Stonožka (http://www.stonozka.co.uk ) v  

St. George Community Centre organizaci i školu širší krajanské  

veřejnosti a zasadí v St.George Park potomka Lukasovy ,,Zpívající 

lípy‘‘ z Telecí v ČR ke 100 výročí vzniku Československa. Připraveno 

bude pohoštění i aktivity pro děti. Další info: Jana Chmelková 

(stonozka@yahoo.co.uk) a na telefonu 07585 972670. o Británii 

velmi zajímají odhalení nekalých ovlivňování voleb v 200 zemích  

cílenou propagandou přes sociální sítě jako Facebook firmou SCL,   

její britskou odnoží Cambridge Analytica (CA) a kanadskou AIQ  

(Aggregate IQ). Odhalení expracovníka firmy Christophera Wylieho  

před komisí britského parlamentu také potvrdila, že firma působila 

také v ČR a jednala tam také s ruskou firmou Lukoil, které ředitel 

Alexander Nix poskytl detailní informace o způsobech ,,profilování‘.  

Jedna z poslankyň výboru se ptala na Lukoil, protože, jak vysvětlila, 

jeden z poradců prezidenta Zemana Martin Nejedlý, exčinitel  

Lukoilu, má na hradě kancelář od roku 2013, kdy z ruské firmy s  

blízkým vztahem k FSB, tedy následkyni KGB, přešel k Zemanovi.  

Podle Wylieho, profesoři, kteří ,,profilovací systém‘‘ CA vytvořili,  

jezdili často do Ruska a řadu projektů tam přimo vytvářeli. Zjevně 

o tom všem ještě leccos vyjde najevo, neb komise parlamentu dál  

vyšetřuje celý podivný propletenec. O  Ostatky kardinála Josefa 

Berana budou ze Svatopetrské baziliky v Římě 20. dubna slavnostně převezeny do Prahy, kde budou tři dny vystaveny 

v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha a pak slavnostně pohřbeny v novém sarkofágu. Papež František povolil převoz 

v souladu s poslední vůlí v roce 1969 ve vyhnanství zemřelého kardinála, vyštvaného komunisty v roce 1965 z vlasti. 

O  Po ČR koluje výzva Mantinely demokracie sepsaná bývalým premiérem Petrem Pithartem, právníkem Karlem 

Eliášem, ekonomem Edvardem Outratou, ústavním odborníkem Markem Antošem, sociologem Lukášem Linkem a 

dalšími a podepsaná osobnostmi jako Tomáš Halík, Jiří Grygar, Martin C. Putna, textař Michal Horáček a další. Výzva 

požaduje aby vláda v demisi vládla jen nezbytnou dobu, respektovala nezávislost soudců, a státní správy, neomezovala 

přístup občanů k informacím a hájila svobodu a nezávislost veřejnoprávních médií. O  Prahu navštívil třetí nejvyšší 

americký činitel, předseda Sněmovny reprezentantů Paul Ryan, setkal se s premiérem Babišem a ve sněmovně ostře 

odsoudil ruské kybernetické útoky, agrese, vměšování do voleb a kampaň dezinformací, snažící se podkopat důvěru 

mezi ČR a Amerikou. Ocenil vyhoštění tří Rusů z ČR a řekl: ,,Amerika byla s vámi prvních sto let a bude s vámi 

dalších 100 let. Bůh vám žehnej!‘‘ a potvrdil čl. 5 smlouvy NATO o obraně. S prezidentem Zemanem se nesetkal. 
  

DOPIS Z PRAHY 

Zimní dovolená bez lyží  
Paní Krátká ani já už nejsme žádní mladíci. Kdo ví jak dlouho nám ještě na tomto světě zbývá. Zatím chůzi po rovině i po 
omezeném počtu schodů zvládáme. Sice pomalu, ale zatím bez pomoci.  
    Vlastníme poměrně spolehlivý automobil a na stavebním spoření máme dohromady našetřeno hezkých pár tisíc 
korun. Taky máme české pasy EU, které by nám měly zajistit bezproblémový pohyb po všech státech, které se přidaly k 
Schengenské dohodě. Což učinila i osvícená česká vláda.  
    Krom toho - coby ducháčkové - nemusíme s dovolenou čekat na školní prázdniny, což má ještě tu výhodu, že jsou 
hotely levnější. A není všude to strašné horko.  
    Řekli jsme si tedy “Dokud to jde”, všechno jsme si pěkně naplánovali a jednoho dne jsme naložili do kufru Octavie 

svoje svršky a spodky, přidali pro jistotu pár konzerv a vyrazili směrem jižním.  
   Nebudu vás trápit našimi zážitky a dobrodružstvími v Rakousku a v Itálii. V podstatě šlo všechno podle plánu a 
uviděli jsme mnohá krásná místa, známá dříve jenom z filmů a pohlednic. Viděli jsme i věci neobvyklé, třeba sníh v Římě.  
    Po jedenácti dnech a nocích jsme byli v Neapoli (“Neapol uzříti a zemříti”). Vypršelo už víc než polovina dnů, na které 
jsme anabázi naplánovali. A i ty konzervy už jsme stačili sníst. Změnili jsme tedy kurs a rozjeli se zase zpátky - směrem 
severním. Byli jsme rozhodnuti pro návrat na Vinohrady přes Francii a Německo. K polednímu dne čtrnáct jsme dorazili 
do Ventimiglia, kde končí Itálie a na obzoru je brána do sladké Francie.  
    Na italsko-francouzské hranici jsme opět očekávali volný průjezd - jak to v “Schengenu” má být. To jsme se ale 
zmýlili: hodinové čekání ve frontě aut a pak zevrubná prohlídka našich pasů a našeho kufru francouzskými 
pohraničníky. Na můj udivený obličej muž ve francouzské uniformě pronesl jediné slovo: “Immigrants”. Pak nám 
zasalutoval a jeli jsme dál. Řídil jsem Octavii po bezvadné francouzské dálnici směr Paříž a srovnával jsem si to v hlavě.  
    Tak takhle se ten nový proevropský prezident Macron vybarvuje. Schengen-Neschengen. Nechá v tom chudáka Itálii 
samotnou, aby si s migranty poradila jak umí. Trochu jsem to chápal a trochu mě to zlobilo. Tihle Francouzi, kteří (s 
Němci, Belgičany atd.) nevynechají příležitost, aby nám - Čechům (Polákům, Maďarům …) - neotloukali o hlavu, že u nás 
vítání běženců nekvete! Nová železná opona ve Ventimiglii! 
   Musím přiznat, že průjezd hranicemi mezi Francií a Německem, a pak i Némeckem a ČR byl bezproblémový. Vlastně 
bychom si byli hranic vůbec nevšimli, nebýt pozůstatků železné opony u Rozvadova.        
     Teď už jsme zase zpátky na Vinohradech a jsme rádi, že nám hřeje ústřední vytápění. Nějak se nám letos ta zima 

protáhla.                                               Se schengenským pozdravem z Vinohrad Honza Krátký.                   
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NEDĚLE 22. a 29.4. a 6.5., 13.5. a 20.5  
Velehrad, 39 Lonsdale Rd., Barnes, SW13 9JP 
   INFO@CZECHLANGUAGECLUB.CO.UK 

 

  Děti, Velehrad vás všechny zve do 

KLUBU ČESKÝCH DĚTÍ 
 Učte se česky -- hrajte hry -- najděte    
          si nové kamarády 
   

OPIČKY  (2 – 4) : 11:00 – 12:00 
TYGŘÍCI  (4 - 7) : 12:10 – 13:10 

http://www.stonozka.co.uk/
mailto:stonozka@yahoo.co.uk


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

Nenechte si ujít, aneb trochu kultury v Londýně v dubnu 

o    17. dubna v 19.45 vystoupí v St. Margaret’s Roman Catholic Church, Twickenham TW1 1RL, Busch Trio 

s Dvořákovým klavírním koncertem č. 3 v F moll a skladbou Schuberta. Info: www.richmondconcerts.co.uk  

o    16. dubna v 19.30 vystoupí v Cadogan Hall, 5 Sloane Terrace, SW1X 9DQ Český národní symfonický orchestr 

pod taktovkou Bena Palmera a s Pavlem Kolesnikovem u klavíru s programem Schubertova Osmá (nedokončená) 
symfonie, Beethovenův klavírní koncert č.4 a Dvořákova Sedmá symfonie.  

o    Orchestr vystoupí tamtéž i 18. dubna pod taktovkou Jana Chalupeckého a s Barrym Douglasem u klavíru se 

Schubertovou Pátou symfonií, Beethovenovým Klavírním koncertem č. 5 (Císařským) a s Dvořákovou Novosvětskou. 
Info: http://www.cadoganhall.com/event/zios1718-czech-national-symphony-orchestra a 020 7730 4500 

o    21. duben bude v Bristolu (!) zahájen dvoudenní program věnovaný britské fotografii sedmdesátých let v Martin 

Parr Foundation, 316 Paintworks, Arnos Vale, BS4 3AR. Zúčastní se i naše skvělá fotografka Markéta Luskačová (viz 
výstava ve Whitechapel Galery) v dialogu s kolegou Kenem Grantem. Info: https://www.martinparrfoundation.org 

o    26. dubna v 19.00 v kinosále velvyslanectví ČR promítání českého filmu ,,...A bude hůř‘‘ a debata se spisovatelem 

Janem Pelcem (vede známý novinář Ivan Kytka). Organizuje České centrum. Vstup £7- rezervace Eventbrite nutná! 
o    29.dubna v 18.30 vystoupí v Conway Hall, 25 Red Lion Sq., WC1R 4RL Accio Piano Trio s koncertem 

zahrnujícím Trio Op.15 Bedřicha Smetany a skladby Haydna, Beethovena a Šostakoviče Info: 0207 405 1818 a 
conwayhall.org.uk/sunday-concerts 13  Pro členy Dvořákovy společnosti vstupné pouze pět liber! 

o    Do 24. května potrvá v Galerii Vitrínka v Českém centru (budova velvyslanectví ČR) výstava Posysémie, která 

,,propojuje velkoformátové zvětšeniný mikroskopických fotografií s prostorovými sochařskými intervencemi, abstraktní 
malbu s video-artem‘‘. Autoři Pavel Příkaský z Prahy a londýnská česká fotografka Miroslava Večeřová už několik let 
spolupracují a s kurátorem Benem Robertsonem vytvořili koncept přímo pro České centrum (po – pá, 10 - 18 hodin). 

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

Okénko, česká a slovenská komunitní organizace propaguje české a slovenské     

tradice, kulturu a vzdělání v Londýně. V naší pravidelné české a slovenské sobotní škole 
se mohou vzdělávat děti školního (5 – 14 let) i předškolního věku (od batolat do pěti let). 
Děti se učí v souladu s českými a slovenskými osnovami (čtení, psaní, prvouku a posléze 
zeměpis a dějepis). Je-li zájem děti se u nás mohou připravovat na přezkušovací zkoušky 
z českého jazyka. Pořádáme rovněž aktivity pro rodiče (lekce češtiny pro dospělé, ples, knižní klub, pěvecký sbor, divadelní spolek, klub fitness) a 
akce pro celou českou a slovenskou komunitu (Vánoční besídka, Velikonoční oslavy, Dětský den, výlety do muzeí, kempování, Šlapáček, atd. Detaily         
info:  www.okenko.uk a email: info@okenko.uk  Sobotní škola provozuje 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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