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Válka, hrdinství i pocity smutku...
Jsou zde znovu ony májové dny oslav ,,vítězného konce Druhé
světové války‘‘. Jakoby ,,vítězný‘‘ znamenalo něco jaksi
nesamozřejmého, ale ono to přece jinak nešlo. Zvítězit nad totalitním
nacistickým Německem se prostě muselo, neboť jinak by se válčilo
dál a o něco déle, ale ,,nevítězný‘‘ konec nepřicházel vůbec v úvahu.
Nevítězný boj s nacisty ve smyslu, že na vítězství nemohlo být prostě
vzhledem k situaci ani pomyšlení, vedli v oněch letech války v r. 1943
pouze židovští obyvatelé varšavského ghetta, kteří ze zoufalství volili
raději zemřít se zbraní v ruce než být pozabíjeni jako na jatkách a to
se tisícům z nich nakonec s neuvěřitelným hrdinstvím podařilo.
Podobně ale bojovali o rok dříve v kryptě pražského kostela sv. Cyrila
a Metoděje po prozrazení naši výsadkáři po atentátu na Heydricha...
Ohledně povstání, o rok později se zkusili na konci srpna 1944
osvobodit Slováci. Po několik týdnů se jim to dařilo a navíc doufali
v pomoc Rusů, kteří byli už u severní hranice Slovenska. Ti tehdy
narychlo a údajně bez řádného průzkumu započali 8. září tzv.
karpatsko-dukelskou operaci za účasti čs. armádního sboru, který se
ocitl v pasti pod opevněnými postaveními nacistů a rozpoutala se
ona známá ,,Krvavá lázeň na Dukle‘‘. Mnoho našich vojáků tam
Pomník hrdinům v čs. části spojeneckého hřbitova Brookwood
hrdinně zahynulo a fronta se téměř nepohnula kupředu. Byla jim poslána na pomoc také 2. čs paradesantní brigáda –
nikoliv ze vzduchu na prolomení fronty, ale jako pěšáci a po stokilometrovém pochodu. Nebylo divu, že je hladce
zmasakrovala nacistická děla a zbytky původně dvoutisícového sboru byly pak Rusy staženy a poslány na pomoc
povstání, když už bylo právě po něm. Dodnes se neví proč to ruské velení udělalo, ale Poláci, z jejichž území byla
operace vedena, dodnes připomínají, že když ve stejnou dobu vypuklo varšavské povstání, stála Rudá armáda na druhé
straně Visly a čekala až jej nacisté porazí a oni pak město osvobodí a ani nedovolila spojeneckému letectvu,
shazujícímu povstalcům zbraně, mezipřistání na už dobytém území. Mezitím bylo polskou partyzánskou operací
Bouře osvobozeno Vilno, Rusové tam pozvali polské důstojníky na večeři a už o nich nikdo nikdy neslyšel (ostatně v
Katyňi to ve známém masakru udělali už v roce 1939, když zároveň s nacisty vtrhli do Polska a rozdělili se o něj).
Nakonec povstala už v květnu 1945 i Praha. Američané už byli u Plzně a Rusové na Moravě a letci našich tří
stíhacích pluků RAF i bombarďáci 311ky chtěli letět povstání na pomoc, že by si zřídili polní letiště u Plzně. Jak víme,
seděli s plnými nádržemi ve spitfirech a čekali na povel až se vrátí náš vice-maršál Janoušek z Remeše od gen.
Eisenhowera, kterého letěl žádat o povolení. Ten ale prý od Rusů uslyšel ,,Nět‘‘ a cosi o dohodnuté demarkační čáře,
našim hrdinným pilotům zbyly jen oči pro pláč v kabinách letounů a zahynulo tedy o pár stovek více pražských
povstalců. Nejsou holt spojenci jako spojenci a tak se nedivme těm smíšeným pocitům ve dnech slavného výročí... /jn/

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

tradiční Svatojánskou oslavu

v prostorách londýnského Velehradu v Barnes, 39 Lonsdale Rd, SW13 9JP

v neděli 13. května od 15.30 do 18.30
v sálech budovy i na zahradě, včetně tradičního grilování a českého piva, hudby
při cimbálu a houslích, zpěvu a programu pro děti, který připravily Míša a Blanka
Vstup volný. Přihlašte se, prosím, předem na ludmilastane@gmail.com nebo textem na 07468 570 551 do 10.5.
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ZPRÁVY Z LONDÝNA A KOMUNITY
Skvělý Brikcius potěšil naplněný sál
londýnského Velehradu

Violoncello jako sólový nástroj představil na koncertě na
londýnském Velehradě 12.dubna František Brikcius.
Publikum v Czerninově sále ocenilo mistrnou interpretaci
Bachových variací i Brikciovy úpravy děl českých a
slovenských skladatelů. Lze jen dodat, že by bylo skvělé,
kdyby František Brikcius příště na londýnský Velehrad
přivedl i druhou půlku věhlasného Duo Brikcius, tedy sestru
Annu, stejně vynikající cellistku, se kterou často koncertuje.
A když už je řeč o hudbě na Velehradě v Barnes, druhý
koncert – 26. dubna, organizovaný Barnes Music Society
-- se také skvěle vydařil. Klavírista William Howard (člen
Dvořákovy společnosti), zahrál bravurně skladby Janáčka,
Brahmse, Fibicha, Suka a Nováka, umocněné vynikajícím
zvukem velehradského klavíru Bluthner a místní britská
i naše krajanská komunita byly nadšeny. (Více příště.)

Zasloužená pocta skvělé fotografce
Markétě Luskačové
Až nyní se dozvídáme, že naší londýnské krajance Markétě
Luskačové, která po léta též dokumentovala krajanský život,
21.4. hovořila na sympoziu v Bristolu a vystavovala nedávno
ve Whitechapel Gallery, se dostalo pocty Asociace
profesionálních fotografů ČR, která jí udělila titul ,,Osobnost
české fotografie‘‘ za dlouholetý přínos fotografickém umění.
Diplom paní Markétě symbolicky předal prezident asociace
MgA Jan Pohribný (viz foto). Blahopřejeme!!!

Tradiční Majáles našich velvyslanectví
nejen pro studenty...
Velvyslanci ČR a SR JE Libor Sečka a JE Ľubomír Rehák
opět organizují už tradiční studentský Majáles ve spojených
zahradách obou velvyslanectví 18. května od 16 hodin. Letos
se bude jednat i o oslavu 100. výročí založení Československa
v roce 1918 a uznání Československého národního výboru
britskou vládou a naše komunity zároveň připomenou jejich
aktivity a úspěchy hostům během programu a připomene se
i česká a slovenská hudba a speciality naší kuchyně.
Informace a pozvánky rozesílají obě velvyslanectví.

Kalendár podujatí vzdelávania pre krajanov

Fr. Brikcius po koncertu s

Kalendár podujatí pre krajanov na rok 2018 bol schválený,
obdivovateli (JE Ľubomír
uvádza Univerzita Komenského v Bratislave a dodáva, že
Rehák, velvyslanec SR a jeho
krajania sa môžú začať na ne prihlasovať.
Ide o vzdelávacie programy pre Slovákov v zahraničí s
dotáciou MŠVVaŠ SR organizované portály Eduabroad.sk,
riaďené Centrom ďalšieho vzdelávania UK v Bratislave František Brikcius po koncertu s obdivovateli: velvyslanec SR JE Ľubomír
(CĎV UK). V prípade akýchkoľvek otázok je kontaktom
Rehák a attašé Plk Ján Goceliak a manželé Stáňovi; udělení ceny naší
manažérka vzdelávania pre krajanov CĎV UK
fotografce Markétě Luskačové; a Otec Lang, na kterého vzpomínáme (str.3)
Mgr. Ľudmila Ábelová, tel.: +421 250 117 719, mobil: +421
911 730 039, e-mail: abelova@cdv.uniba.sk. V prípade záujmu o štúdium slovenského jazyka sú vzdelávacie
programy slovenčiny ako cudzieho jazyka na stránke Jazykovej a odbornej prípravy cudzincov a krajanov CĎV
UK. (Univerzita Komenského v Bratislave / Comenius University in Bratislava, Odbojárov 10/a, 831 04 Bratislava,
SLOVENSKO/SLOVAKIA, aľbo E-mailom na: tatiana.ilavska@cdv.uniba.sk)

***************************************************
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 neděli 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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Budeme vzpomínat na naše zemřelé krajany
v květnu... a také na Otce Langa
Tento měsíc budeme opět vzpomínat na naše zemřelé.
Budou mezi nimi kardinál Josef Beran (17.5.1969), vědec
dr. Vilém Bernard (25.5.1992), letec gen. Ivo Tonder
(4.5.1995), mnohaleté velehradské pomocnice a
organizátorky Emilka Fartáková a Hermínka Procházková
a oblíbený organizátor akcí a dlouholetý příznivec čs. klubu
Jano Hruška (9.5.2014). Loni zemřelý Sir Nicholas Winton
stále figuruje na poštovních známkách v ČR i zde v Británii
a 21. května uplyne 21 let od svatořečení bl. Zdislavy z
Lemberka v roce 1997. Vzpomeneme i nedožitých narozenin
P. ThDr Jana Langa SJ (foto str.2), po dlouhá léta faktické
duchovní i světské hlavy čs. exilu v Británii. Známý tisícům
exulantů a posléze krajanů a také britským poslancům,
lordům a dalším představitelům jako laskavý a obětavý Otec
Lang a zároveň nesmiřitelný bojovník proti totalitě a obhájce
demokracie, nám už jedenáct let chybí...

Dvořák tentokrát zcela jinak...
Měl by to být velice zajímavý večer a to dokonce i pro členy
ctihodné Dvořákovy společnosti. Jde totiž o mládí Antonína
Dvořáka a jeho podporu pražskou kulturní komunitou v
oněch vlasteneckých sedmdesátých letech 19. století, kdy
se skladatel dostával do povědomí pražského hudebního
světa. Spisovatel, znalec Dvořáka a publicista Jan Smaczný
bude mapovat Dvořákovu tehdejší cestu k uznání na
přednášce organizované The Friends of Czech Heritage
Kardinál Beran v internaci (Mukařov); houslistka Izabela Stocká a cellistka Anna
s českým velvyslanectvím v jeho sále v úterý 29. května od Grondalska (vystoupí na londýnském Velehradě) a mezzosopránistka Ester
18.30. Vstupné 15 liber zahrnuje skleničku vína a tak
Kosarová a klavírista Roy Stratford (vystoupí v St. Stephen’s Church, viz str 6)
to slibuje být objevný i příjemný večer. Rezervace třeba
zařídit na www.czechfriends.net a pokud chcete platit při
vstupu, tak kontaktujte events@czechfriends.net.

Leamingtonští zvou na festival hudby

Krajané kolem rodin našich vojáku z Leamington Spa zvou
Spolu s BCSA na hudební festival od večera 4. do poledne
7. května. Vystoupí Pražák String Quartet, s Ivanem
Klánským u klavíru, s výběrem Smetany, Dvořáka, Suka,
Martinů, dále vystoupí Guarneri Trio, Ensamble 360 a
Jana Vonásková-Nováková (housle) s Martinem Kasíkem
(klavír) a též Nicholas Wearne (varhany All Saints Church).
Program festivalu zahrnuje výběr Smetany, Dvořáka, Suka, Martinů, Janáčka a dalších a v neděli navíc pohovoří Dr.
Katya Kocourek a Patrick Lambert o vzniku ČSR a o hudbě během První světové války. Pokud budou naši čtenáři v
Leamingtonu, doporučujeme také známou čs.výsadkářskou fontánu. Vstupenky: royalspacentreandtownhall.co.uk

Výstavy: Umělecká spolupráce galerií Manchester Castlefield a Praha DOX
Ozvala se nám manchesterská galerie Castlefield. Pořádá totiž od 18. května do 1. července zajímavou výstavu
moderního umění českých a britských umělců – od klasických žánrů, tedy kreseb a malby, přes sochařská díla, až po
pohybové kreace a video. Výstava pak bude pokračovat ve známém holešovickém Centru pro současné umění DOX
v Praze od 20. června do 10. září. Hostující kurátoři Pavel Büchler (který žije a pracuje v Británii od osmdesátých let a
donedávna byl profesorem na Manchester School of Art) a pražská kurátorka, kritička a redaktorka Mariana
Serranová přivedli do Manchestru sedmičku českých umělců (David Fesl, Martin Kohout, Lucie Michnová, Vojtěch
Novák, Andrew Jan Hauner, Pavel Příkaský a Miroslava Večeřová) a čtyři britští (Nina Chua, Nicola Ellis, Maeve Rendle
a Evangelia Spiliopoulou) pak budou vystavovat v Praze. Kurátoři si vypůjčili název výstavy Oh, it is easy to be clever
if one does not know all these questions z kapitoly knihy Roberta Musila z roku 1906 ,,Peripetie mladého Törlesse‘‘
o problémech dozrávání frekventanta internátní vojenské školy na pozadí nevysvětlené krádeže ve skupině čtyř
spolužáků. Vystavovaná tvorba ,,se snaží spojit instinkt a představivost s chápáním a porozuměním skutečnosti‘‘...

***************************************************
Správní rada londýnského Velehradu srdečně zve krajany a jejich britské známé na

Royal Academy of Music & Guildhall School of Music & Drama Evening Recital
20. května od 18 hodin v sále londýnského Velehradu, 39 Lonsdale Rd., SW13 9JP
vystoupí studenti Izabela Stocká a Leona Gogolicynova (housle), Bronwyn van Wieringen a Solli Nallaseth (klavír)
a Anna Grondalska (cello)
na programu skladby Bacha, Paganiniho, Beethovena, Rosaze, Brahmse a Šostakoviče
Vstup volný, další informace podá Izabela Stocká (stockaiza@gmail.com)

***************************************************
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DUCHOVNÉ SLOVO

„Koľko Božích detí je priťahovaných lákadlami momentálneho potešenia...“
Dalšia kapitola z veľkonočného posolstva Svätého Otca Františka
Falošní proroci: Keď počúvame tento úryvok, pýtame sa: aké podoby môžu nadobúdať falošní proroci?
Môžu byť ako „zaklínači hadov“, využívajúci ľudské emócie, aby z ľudí spravili otrokov a priviedli ich tam, kde chcú.
Koľko Božích detí je priťahovaných lákadlami momentálneho potešenia, ktoré si mýlia so šťastím! Koľko mužov a žien
žije akoby v okúzlení leskom peňazí, ktoré ich v skutočnosti robia otrokmi zisku alebo malicherných záujmov! Koľkí
žijú v domnienke, že si vystačia sami, až sa napokon stanú obeťami osamelosti!
Ďalší falošní proroci sú „šarlatáni“, ktorí ponúkajú jednoduché a rýchle riešenia na utrpenie; prostriedky, ktoré sa
napokon ukážu ako úplne neúčinné: koľkým mladým sa ponúka ako „všeliek“ droga či postoj „použi a zahoď“, alebo
ľahká, no nečestná možnosť zárobku! Koľkí sú v zajatí totálne „virtuálneho“ života, v ktorom sa vzťahy zdajú oveľa
jednoduchšie a rýchlejšie, aby sa potom tragicky ukázali ako nezmyselné! Títo podvodníci ponúkajú bezcenné veci a
oberajú o to, čo je cenné: dôstojnosť, slobodu a schopnosť milovať. Zlákaní márnivosťou sa nafukujeme ako
pávy... aby sme napokon vyšli na posmech; zo smiešnosti niet úniku. Nie je to vôbec prekvapujúce, veď diabol, ktorý
je „luhár a otec lži“ (Jn 8, 44), odjakživa predstavuje zlo ako dobro a falošné ako pravé, aby zmiatol srdce človeka.
Každý z nás je preto povolaný v srdci rozlišovať a skúmať, či ho neohrozujú klamstvá týchto falošných prorokov. Treba
sa naučiť nezastavovať na bezprostrednej, povrchnej úrovni, ale spoznávať, čo v nás zanecháva dobrú a trvalejšiu
stopu, pretože to pochádza od Boha a skutočne slúži pre naše dobro.
/Z webu TK BKS/

Z DOMOVA
Prezident Zeman hovořil na sjezdu českých komunistů...
Prezident Miloš Zeman se zúčastnil sjezdu českých komunistů v Nymburku, zatímco před budovou konání sjezdu
demonstrovaly stovky lidí s hesly jako: „Chraňte EU před ruským švábem“ a podobně. Zeman na sjezdu přednesl
kontroverzní projev, ve kterém po rekapitulaci dějin strany varoval, že bude možná vypískaný. Řekl pak: „To, čemu
říkáte Vítězný únor, byl prohraný únor. A víte proč? Protože vytvořil monopol moci. A podobně jako v ekonomii,
jakýkoliv monopol vede k degeneraci.“ Pak se zmínil i o zločinech a zinscenovaných procesech po únoru 1948 a o
režimních vraždách Milady Horákové, gen. Heliodora Piky a dalších a zdůraznil, že to nebyly chyby, ale zločiny. Pak ale
komunistům poděkoval za podporu v prezidentských volbách a řekl, že se opět rýsují šance na levicovou vládu a
dodal: ,,Nepromarněte příležitost‘‘. Jak známo, Zeman radí, aby se komunisté podíleli na vládě spolu s hnutím ANO.

Babiš žaluje slovenský denník Nový Čas za rozhovor s agentom ŠtB
Český premiér Andrej Babiš žaluje najčítanejší slovenský denník Nový Čas za zverejnenie rozhovoru s bývalým
agentom československej komunistickej Štátnej bezpečnosti Jánom Sarkocym, ktorý Babiša označil za jej vedomého
spolupracovníka. Babiš žiada od vydavateľa Nového Času ospravedlnenie a milión eur a žaluje vraj aj Sarkocyho.
Babiš spoluprácu s ŠtB odmieta, ale slovenský súd v januári v obnovenom procese zamietol jeho žalobu, že je v
archívnych zväzkoch ŠtB vedený ako agent neoprávnene. Sarkocy v rozhovore vo februári uviedol, že videl originál
Babišovho spisu jeho spolupráce s ŠtB a že v spise nie je nič sfalšované, dalej, že Babiš chcel zo spolupráce ťažiť a mal
rád peniaze. Babiš v reakcii v februári povedal, že Sarkocy klame a jeho právnik teraz denníku napísal, že klient vníma
zverejnenie nepravdivých výrokov ‘‘ako obrovskú krivdu‘‘ bo vraj vytvárajú úmyselne "nepravdivý obraz vypočítavého a
nečestného človeka". Vydavateľ Nového Času sa vraj neospravedlní, bo Babiš nedokázal, že nebol agentom ŠtB.

Ostatky kardinála Berana slavnostně převezeny z Říma a pohřbeny v Praze
Ostatky kardinála Josefa Berana, který po vypovězení z Československa komunistickým režimem žil a zemřel v exilu
v Římě 17. května 1969, byly slavnostně a se státními a vojenskými poctami a za zvuků zvonů převezeny z papežské
hrobky do Prahy v pátek 20. dubna. Nejdříve stanuly v dejvickém kostele sv. Vojtěcha, kde kdysi působil a pak byly
převezeny do strahovské baziliky premonstrátů, kde přednesl své poslední ostré kázání v předvečer Božího těla.
V sobotu dopoledne pak ve slavnostním průvodu byla rakev převezena se šestispřežením do nádvoří arcibiskupského
paláce, poté co z Lorety zahrála na památku týrání vězňu komunisty v nedalekém domečku zvonkohra. Pak – opět
v průvodu, ve kterém nesl kardinál Duka lebku sv. Vojtěcha – byla rakev přenesena do katedrály. Po vystavení na
katafalku v katedrále a po sobotní slavnostní mši sloužené kardinálem Dukou a devatenácti úderech největšího zvonu
katedrály Zikmunda na pamět let Beranova věznění v obou totalitních režimech, byly ostatky pohřbeny v pondělí 23.
dubna na svátek sv.Vojtěcha. Stalo se tak v kapli sv. Anežky v novém sarkofágu po bohoslužbě vedené biskupem
Václavem Malým. Připomeňme, že plzeňský rodák Josef Beran byl vězněm jak nacistů – zatčen v roce 1942 a odvezen
do koncentračního tábora v Dachau – tak i komunistů, už jako pražský arcibiskup od r. 1946. Těmi byl ,,vzpurný‘‘
vůdce českých katolíků zatčen v arcibiskupském paláci po odsloužení mše o Božím těle a byl léta internován
v Mukařově (viz foto na str.3). Pak následovalo vypovězení ze země a pobyt v Římě a nyní se vrátil konečně domů.

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

Petra Toráka MBE: Od azylanta po britského policistu
15.května. od 18.30 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...
Vstupenky : https://www.eventbrite.co.uk/e/from-asylum-seeker-to-uk-policeman-a-talk-by-petr-torak-mbe-tickets-45191664485
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 9. května od 19 do 23hodin v Českém a slovenském klubu, 74 West End Lane, London NW6

***************************************************
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**************************************************
JEŠTĚ Z DOMOVA
Nová stipendia pro rómské vysokoškoláky
Romský vzdělávací fond vyhlašuje nová stipendia pro romské
studenty vysokých škol pro akademický rok 2018/2019. Online
přihlášky mohou podávat do 15.května. Týká se to romských
studentů, kteří se chystají nebo již studují vysokou školu
denního bakalářského studia nebo denní či dálkové magisterské.
V akademickém roce 2017/2018 Roma Education Fund podpořil v
ČR 34 ze 60 žádostí studentů. Fond tak například podpořil Denisu
Gannon z Nového Bydžova, první Romku, která získala v Anglii
magisterský titul a stala se právničkou. Bez stipendia by na
školné nenašetřila. Info jak žádat je na portálu Romského
vzdělávacího fondu. Online žádost ZDE. Kontakt: Denisa Maková,
dmakova@romaeducationfund.org, (tel.:420 605 438 986).

Děti, Velehrad vás všechny zve do

KLUBU ČESKÝCH DĚTÍ
Učte se česky -- hrajte hry -- najděte

Z DOMOVA VE ZKRATCE

si nové kamarády
o Iniciatíva Za slušné Slovensko požaduje, že ak sa má obnoviť
dôvera ľudí v štát, nový minister vnútra niemôže byť nominovaný
stranou Smer. Občianska iniciatíva požiadala o stretnutie premiéra Petra OPIČKY (2 – 4) : 11:00 – 12:00
TYGŘÍCI (4 - 7) : 12:10 – 13:10
Pellegriniho (Smer). Ten sa s nimi vraj môže stretnúť najskôr
10. mája, čo je pre nich príliš neskoro, pretože situácia po vražde
novinára Jána Kuciaka a snúbenice Martiny Kušnírovej je vážna a
ide aj o ,,systémové zmieny a korupciu‘‘. o Archeologové
NEDĚLE 6.5., 13.5. a 20.5
našli v Brně zbytky opevnění římské legie z Markomanských válek
Velehrad, 39 Lonsdale Rd., Barnes, SW13 9JP
ve 2. století, už druhé na Moravě. Prý chránilo brod přes Svratku.
INFO@CZECHLANGUAGECLUB.CO.UK

DOPIS Z PRAHY
Konec komunistů v Čechách?
Snad mi prominete jednu stoletou - ještě z šedesátých let.
Na sjezdu komunistické strany řeční její první tajemník: ,,Soudruzi, tento rok klesla průmyslová výroba.‘‘
Sálem zaburácí potlesk.
,,Klesla nám i zemědělská produkce.”
Sálem opět zní potlesk, ovace konce neberou.
První tajemník si zoufá: ,,Jestli nic nechápete, tak mi všichni vlezte na záda!” (Uvádím slušnou verzi.)
Vyhrknou mu slzy, pokládá hlavu na řečniště.
Po chvíli slyší ruch a šum. Zdvihne hlavu a vidí, jak se všichni řadí do fronty před tribunou.
Není to ten nejlepší fór (a zeslušněním se jistě nevylepší), ale nemohl jsem si na něj nevzpomenout, když jsem četl, že
prezident Zeman vystoupil na desátém sjezdu KSČM a sklidil potlesk při svých zmínkách o komunisty zinscenovaných
justičních vraždách padesátých let a o tom, že únorové vítězství roku 1948 nebylo vítězství, ale porážka.
Prezident se za svoje výroky velkého uznání - mimo rodnou stranu - nedočkal. Možná proto, že komentáře na
uvedená témata jsou u nás v dnešní době považovány za banální (je to “jen” historie), jednak jeho účast na
komunistickém sjezdu naštvala všechny ty, kteří soudili, že místo hlavy státu v oné hodině bylo ve Svatovítské katedrále,
kde probíhalo přivítání ostatků kardinála Berana, které se - po mnoha trápeních od okupantů i komunistů a vyhnanství
a smrti v cizině - vracely do vlasti. Tím, podobně jako svojí absencí na sjezdu odborářů, které také moc rád nemá, potvrdil
Zeman renomé hlavy státu, která nereprezentuje veškeré občanstvo, nýbrž pouze ty, kteří jej volili. Bezpochyby k nim
patří většina našich zbývajících komunistů.
Čtenářům jejichž paměť do loňska nedosahuje, připomenu, že v loňských parlamentních volbách komunisté obdrželi
necelých osm procent hlasů (v roce 2013 15%), zatímco sociální demokraté dostali 7,3 procenta (ve volbách před pěti lety
měli dvacet a půl procenta). Nejspíš to ukazuje, že přitažlivost levice - ať už v drastické stalinistické verzi, nebo v zjemnělé
formě představované socdemáky - v tomto století rapidně klesá.
ČSSD nyní jedná opětovně s podnikatelským hnutím ANO (vítězem 2017 parlamentních voleb s třiceti procenty
hlasů) o možné koaliční vládě. Toleranci od KSČM má Babišovo ANO zřejmě již předjednanou.
Je nyní otázkou, zdali členové ČSSD se v plánovaném referendu vysloví pro koalici s hnutím, jehož hlavou a
designovaným premiérem je Andrej Babiš, muž s podivnou minulostí, trestně stíhaný pro podvod. Reprezentanti ČSSD v
Senátu s koaliční dohodou s hnutím ANO již předem vyjádřili nesouhlas. Celkem logicky usoudili, že taková dohoda jejich
stranu voličsky pohřbí.
Vzhledem k tomu, že poslanci ANO i s případným přispěním poslanců ČSSD stejně nepostavi stovku v dvěstěčlenné
sněmovně, je na místě obava, zdali právě tolerující komunisté nebudou mít na příští vládu rozhodující vliv. Bylo by
tragické, kdyby komunisté po tom, co se zhroutila jejich voličská podpora, získali pozici šedé eminence v českém státě.
Z královských Vinohrad všechny zdraví ustaraný Honza Krátký.

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

---- Literárné poobedie ---v sobotu 19. mája o 14tej hodine v Čs. národnom dome, 74 West End Lane, NW6
Literáti z našich kruhov budú čítať zo svojich nových diel. Ak máte doma hotovú poviedku, básničku či román, alebo na niečom pracujete, doneste
nám ukážku a prečítajte ju. Máme grant na knihu s názvom Krásna literatúra českého a slovenského Londýna a hľadáme do nej kvalitné príspevky.
v

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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***************************************************
Nenechte si ujít, aneb trochu kultury v Londýně v květnu
o

4. května v 19.30 vystoupí v St. Stephen’s Church, Twickwenham TW1 2PD mezzosopránistka Ester Kosarová
s klavírem Roye Stratforda v programu Ant.Dvořáka Biblických písní a děl Schuberta, Brahmse, Mahlera a Strausse.
Info a vstupenky (s občerstvením) po £12 (koncese/studenti £10) na: ester.kosar@gmail.com a 07825 773 179
o
6. května v 19.30 vystoupí v The Henrietta Barnett School, Central Square, NW11 Pražák String Quartet se
smyčcovými kvartety Suka, Dvořáka a Schönberga. Rezervace: 020 8959 3866 a www.millhillmusicclub.co.uk
o
8. mája od 18.30 sa koná v knihkupectve Waterstones, 82 Gower St., WC1E 6EQ predstavenie knihy slovenského
autora Richarda Gaudeamus. Tim Beasley-Murray, prekladaťel David Short aj autor budú diskutovať o troch knihách
z bývalého Československa. Vstupenky: £8 (£6 pre studentov) cez Eventbrite aj pri vstupe.
o
9. května vystoupí od 19.30 do 23 hod v Rich Mix, 35-47 Bethnal Green Rd, E1 6LA česká zpěvačka Iva Bittová
s americko-litevským houslistou/skladatelem Abrahamem Brodym, s programem rocku a lidových tradic obou zemí.
Info: Organizátoři České centrum a Dash Arts https://richmix.org.uk/events/music/iva-bittova-and-abraham-brody
o
13.května v 19 hod vystoupí v Conway Hall, Red Lion Square WC1R 4RL Atéa Wind Quintet & Ausiàs Garrigós
Morant s programem zahrnujícím Janáčkovo Mládí. Pro členy Dvořákovy společnosti platí zlevněné vstupné. Info na:
https://conwayhall.org.uk/wp-content/uploads/2017/12/spring-17-18-final-pages.pdf
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).
o
29. května v 18.30 pořádají The Friends of Czech Heritage v sále velvyslanectví ČR objevnou přednášku Jana
Smaczného o mladém Antonínu Dvořákovi a jeho přijetí pražskou kulturní společností konce 19. stol. (viz více str.3).

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