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Uplyne 29 let od zvonění klíči...
Už je to tady! Nostalgické připomenutí vzniku Československa
před celým stoletím se konalo poměrně neobvyklým způsobem, kdy si
o tomto významném výročí (a stovka je stovka) v Praze podávali dveře
německá kancléřka Merkelová s francouzským prezidentem Macronem
a jeho slovenským protějškem Kiskou, se kterým se prezident Zeman
nejen účastnil pietního aktu pod Žižkou na Vítkově, ale i ceremonie ve
Vladislavském sále a recepce v sále Španělském. Navíc se vojenské
přehlídky na pětikilometrovém úseku Evropské třídy v Dejvicích
zúčastnil americký ministr obrany James Mattis i zástupci dalších
spojeneckých zemí, které tenkrát napomohly vzniku Československa.
Pamětní deska v Praze na Národní třídě
Přehlídka to byla opravdu velká s více než dvěma tisíci vojáků a dvěma stovkami kusů vojenské techniky a nad
tím vším bojové letouny české i slovenské armády. K vidění byla na Letné i historická vojenská technika, na nádraží
v Dejvicích pak legionářský vlak a na Hradčanech se konala přísaha vojáků. Prezident Zeman vyznamenal různé
zasloužilé osobnosti, včetně sportovců a in memoriam pak padlé vojáky z Afghánistánu i bývalého prvorepublikového
premiéra Antonína Švehlu a odbojáře Josefa Bílého z Obrany národa. A k dokreslení slavnostní nálady odhalili na
Bachmačském náměstí v Dejvicích sochu TGM a na přilehlé Dejvické třídě pak vyhrávala vojenská kapela a nedaleko
od ní i kapela Cizinecké legie, kam před vypuknutím Druhé světové války vstupovali i naši dobrovolníci do doby než
se Hitler vrhnul na Francii. Koncertů a výstav bylo nepočítaně a bylo otevřeno opravené Národní muzeum. A aby bylo
učiněno slavnostnímu veselení zadost i v rámci česko-slovenské družby, odjel pak prezident Zeman ke Kiskovi, aby
spolu oslavili i výročí Martinské deklarace, kterou se tehdy Slováci vyslovili za spojení s Čechy v jeden stát.
Jak už řečeno, sto let je sto let a to bývá jen jednou, i když je třeba pár let z onoho toku dějin vlastně odečíst –
třeba Protektorát a možná i roky krutovlády moskevské knuty padesátých let a posrpnové de fakto okupace a nakonec
i roky od rozdělení onoho státu, který, jak už bylo připomenuto dříve, potřeboval podle TGM nejméně půl století na
to, aby se dokázal natrvalo stmelit. Takže, řekl by pesimistický kritik, jakápak stovka...i když s tím počítáním by měla
potíže třeba i Francie (pokud do kontinuity let nezapočítá Petainovu Vichy). Nuž dobře, jak by řekl TGM, ale
kalendářně to vychází a oslavovat je třeba, už i kvůli zachování národního optimismu do budoucnosti.
A k tomu optimismu je tu listopad a nekulaté výročí pádu komunismu a ti starší mezi námi si určitě povzdechnou,
že to přece také nevypadalo na to, že režim Stalinových pohrobků jednou skončí a že to dokáže pouhé zvonění klíči.
Oslavovat to však budeme moci až příští rok, neb 29 není žádné kulaté číslo. Připomíná však, že budujeme demokracii
(tedy vlastně už potřetí) už trochu déle, než trvala První republika. Zda se učinilo dost, či málo, o tom se můžeme celý
rok dohadovat. Zde v Londýně je tu také navíc i připomenutí konce Bitvy o Británii v roce 1940, neb ta oficiálně
skončila posledním říjnem. Pak začal tzv. Blitz, neboli tvrdé, povětšinou noční bombardování Londýna. Skutečnost, že
našich 88 stíhačů dvou čs. leteckých pluků (310. a 312.) a v řadě britských perutí i stovka našich bombarďáků (ze
311ky) byli přitom a pomohli onu bitvu vyhrát, nás může, právě v souvislosti s těmi uplynulými sto roky od vzniku
Československa, naplňovat pýchou. To by nám pak mělo vydržet až do 17. listopadu a výročí zvonění klíči! /jn/

***************************************************
Správní rada londýnského Velehradu srdečně zve krajany na program v cyklu Rozhovory s osobnostmi

rozhovor s paní Hanou Ludikarovou
dcerou významného československého politika a národohospodáře dr. Ladislava Feirabenda a ženou
letce jednoho z československých leteckých pluků RAF. Rozhovor povede ing. Antonín Stáně

v neděli 4. listopadu 2018 v 16 hodin v sále Velehradu v Barnes, 39 Lonsdale Rd., SW139JP
PO PROGRAMU NÁSLEDUJE DISKUSE A OBČERSTVENÍ, REGISTRUJTE SE LASKAVĚ PŘEDEM NA E-MAIL: ludmilastane@gmail.com NEBO TEXT NA MOBIL: 07468 570 551
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SPRÁVNÍ RADA VELEHRADU OZNAMUJE
Pravidelné české nedělní mše svaté na
Velehradě od října skutečností!

Letošní Svatováclavská zahájila novou tradici pravidelných
českých nedělních mší svatých na Velehradě. Jak známo,
mši před slavností 7. října sloužil ve 14 hodin Otec Tomáš
Roule z Říma a ta byla první z pravidelných mší, které budou
nyní jednou měsíčně.
Velehradský správní výbor oznamuje, že tyto pravidelné
mše dohodli biskup Václav Malý (zodpovědný za pastoraci
českých katolíků v cizině) a kardinál Dominik Duka (jako
předseda ČBK – České biskupské konference) s biskupem
westminsterským Paulem McAleenanem. Na Velehrad budou Záběr ze Svatováclavské mše s Otcem Roulem; sál před začátkem programu;
na mše dojíždět čeští kněží z římského Nepomucena.
Ing. Antonín Stáně zahajuje oslavy a já představuji sv. Václava jako panovníka
Další mši svatou bude v neděli 4. listopadu ve 14 hodin
sloužit P. Jiří Zámečník, který o den dříve, v sobotu
3. listopadu povede ,,dušičkovou‘‘ pouť ke hrobu Otce Langa,
kde se pomodlíme za naše drahé zesnulé (viz. pozvánka níže).
V neděli 9. prosince ve 14 hodin bude mši sloužit biskup
Václav Malý z Prahy a po mši zůstane s londýnskými krajany
na tradiční Mikulášskou zábavu s nadílkou pro děti od 15.30.
Další mše svaté budou pak v neděle 6. ledna, 10. února,
10. března, 7. dubna, 5. května a 9. června. Budeme tyto
termíny také připomínat ohlášeními na těchto stránkách.

ZPRÁVY Z LONDÝNA A KOMUNITY
Svatováclavská v duchu dějin a hudby...
Letošní Svatováclavská byla podobná těm minulým jen podle
názvu. Jak připomenuto výše, zahájil ji sice mší svatou Otec
Tomáš Roule z Říma, ale byla to nikoliv mše na Velehradě
výjimečná a sváteční, ale první z pravidelných měsíčních, po
čemž dlouho volali krajané katolíci. Přišlo na ni 26 krajanů a
řada jejich dětí, což lze považovat v londýnských podmínkách
za nadějný počátek nové série a svatováclavský chorál docela
budovu rozezněl, o čemž podali svědectví sousedé.
Pak se už začali sjíždět krajané na další program (včetně
několika anglických přátel) a ten začal zprvu zaměřením
na osobu našeho slavného a svatého knížete. Otec Tomáš
pohovořil o sv. Václavu ve světle jeho víry a z ní pramenících
skutků dobročinnosti a já jsem dodal historické pozadí i nové
Správní rada londýnského Velehradu zve krajany na
archeologické poznatky, pomáhající vykreslit postavu knížete
ve světle života a politiky desátého století, včetně vztahu ke
Dušičkovou pouť ke hrobu Otce Langa
králi Jindřichovi, řečenému Ptáčník, takto mocnému a
na
hřbitově v londýnském Mordenu 3. 11. ve 14.30
vlivnému panovníkovi sousedního Saska.
POUŤ POVEDE OTEC JIŘÍ ZÁMEČNÍK Z ŘÍMA
Poté přišla na řadu hudba v podání vynikajícího mladého
Sraz bude před kaplí na hřbitově North East Surrey
Guildhall Trio (viz. fotoreportáž) a občerstvení, včetně
tradičních domácích koláčů, grilovaných klobás a českého
Crematorium and Morden Cemetery, Lower Morden Lane,
piva a jelikož počasí bylo vyloženě neříjnové, terasa i zahrada
Surrey SM4 4NU (http://www.nes-crematorium.org.uk). Od
Velehradu zněly ruchem debat a diskusí. Mezitím dole v
metra z Mordenu autobus 293 do Morden Cemetery a pěšky
suterénu uspořádala, jako při podobných slavnostech, česká
ke kapli. Autem po A24, odbočit do Tudor Drive a na rondě
školička Czech Language Club program pro děti a ty pak
vlevo a pak do brány hřbitova, zaparkovat u kaple a pěšky
předvedly výsledek – výkresy sv. Václava v plné zbroji i v
k jezuitské sekci . Info: Marta Tomská: 07858-054777
panovnickém stroji. A pak už se mnozí hosté sešli u klavíru a
cymbálu a houslí a začal zpěv národních písní, původem od
Domažlic, Hodonína či Trenčína. Jako obvykle exceloval u klavíru Láďa Potůček a s ním se rychle sehrály cymbálistka
Marta i housle Leony. A bylo veselo, jako na svatbě prince Otty v Quedlinburgu a sv. Václav by se spolu s více než
stovkou přítomných krajanů z vydařeného a slunečného velehradského odpoledne pravděpodobně velice těšil.

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

ČESKOU MŠI SVATOU NA VELEHRADĚ
v neděli 4. listopadu ve 14 hod. v Espinosově sále hlavní budovy 39 Lonsdale Rd., Barnes, London SW13 9JP
Mši, která bude už druhou z nyní pravidelných měsíčních českých bohoslužeb na londýnském Velehradě (viz.
výše a na str.6 ), bude sloužit Otec Jiří Zámečník z římského Nepomucena (a 9.12. biskup Václav Malý)
Přijďte a přiveďte své známé. Instrukce pro nové hosty na mši: http://www.velehrad.org.uk/?page_id=17

Info: Ludmila Stáně: ludmilastane@gmail.com nebo mobil: 07468 570551
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Budeme vzpomínat na naše zemřelé
během listopadu

Kromě Otce Langa (viz Dušičková pouť) mezi nimi budou
hrdinové z Bitvy o Británii (která skončila právě před 78
roky na konci října. Dále vzpomeneme generála Miloslava
Kašpara z gen. štábu čs.armády za války a vlivného
předsedy legionářů v exilu (4.11.2009), dále mluvčího
Benešovy vlády v Londýně a skvělého novináře Josefa
Jostena, MBE (29.11.1985) a P.MUDr Josefa Kadlece SJ,
světového odborníka na bioetiku, lékaře WHO, po řadu let
také pomocníka Otce Langa a přítele mnohých z nás, zde i v
Americe. Kromě vzpomínek se ale budeme radovat i z
Nových přírůstků v našich mladých rodinách, které
prosíme, aby nám narození nových krajanů oznamovali.
S pravidelnými měsíčními nedělními mšemi svatými na
Velehradě by se tak nyní mohly spojit i křty...

Kulturní programy ke 100. výročí vzniku
Československa pokračují
Výročí vzniku Československa je v Londýně připomínáno
na řadě míst a nejen během října a jedno místní divadlo
dokonce v říjnu zahrálo inscenaci Války s mloky. České
velvyslanectví tak ve spolupráci s Českým centrem už
uspořádalo pro britské publikum diskusi s filmem pod
názvem Zrod Československa – mýtus a skutečnost, a na
22. listopad připravuje dokumentární sestřihový film o
Svatováclavská fotoreportáž pokračuje: Otec Tomáš nastiňuje duchovní rozměr
událostech kolem zhroucení komunismu v r. 1989,
sv. Václava; děti přišly ukázat, co nakreslily a pohled do jejich ,,ateliéru‘‘ a
nazvaný The Velvet revolution a diskusi s aktérem událostí nakonec Mirek Síba asistuje Láďovi Potúčkovi při výběru národních písní...
a pozdějším velvyslancem Pavlem Seifterem a s bývalým
studentským vůdcem a Cardiffským akademikem Jiřím
Přibáněm. ČS tématikou hýří obvykle i filmový festival
Made in Prague ve známém Regent Street Cinema, ve
spolupráci s Českým centrem, tentokrát pod hlavičkou
CZECH 100 – směs filmů, umění designu, módy a divadla,
doprovázená řadou diskusí. Speciální program připravila i
londýnská University College UCL se sympoziem 15.
listopadu na téma Protest, Performativity, Post-Truth – The
legacy of 1968. Tate Britain pak od 5.listopadu až do 14.
dubna připravila výstavu děl naší známé fotografky Markéty
Luskačové a herec Bolek Polívka se Britům představí v
Shaw Theatre 16. a 17. listopadu ve hře Šašek a syn. Naše
umění se zas představilo i na Bloomsbury Festival, kde
knihovnice pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko
na známé SSEES (součást UCL) Zuzana Pinčíková
předvedla své skulptury. Pro britské Československofily je
tedy v těchto měsících nabízena opravdová žeň...

Brookwoodská vzpomínka už bez veteránů
Už po uzávěrce toho čísla se konala důstojná pietní
vzpomínka na naše letce a vojáky Druhé světové války na
známém spojeneckém vojenském hřbitově v Brookwoodu u
Wokingu. Konala se také poprve bez účasti našich veteránů,
neboť ti se už odebrali na věčnost, avšak účast byla zdaleka
největší za poslední roky a experti ji odhadovali na téměř tři
stovky osob, asi kvůli té stovce od vzniku Československa.
Počasí nám 28. října přálo a věnců a květin bylo opravdu
téměř tolik jako lidí. Více z Brookwoodu v příštím čísle!

***************************************************
BCSA -- British, Czech and Slovak Association srdečně zve krajany na tradiční a už

27th BCSA Annual Dinner 2018
V Radisson Blu Edwardian Hotel, 9 – 13 Bloomsbury Street, WC1B 3QD
v pátek, 23. listopadu večer: od 18.30 nápoje na přivítanou, od 19.30 do 22.30 večeře
projev: Sir Michael Burton KCVO, CMG

doporučený oděv: společenský oblek

Rezervace vstupenek přes Eventbrite a přes BCSA Nápoje plus večeře £47,50 pro členy, £57.50 pro nečleny a £40 pro student
Možnost hromadné vstupenky v případě rezervace stolu pro 10 osob za £475
Informace: bcsa@bcsa.co.uk nebo tel. : 020-8902-0328 či e-mail dinner@bcsa.co.uk a na adrese: 643 Harrow Rd, Wembley, HA0 2EX
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ZPRÁVY Z DOMOVA VE ZKRATCE

o České senátní a místní volby přinesly z volené třetiny
senátu 10 nových senátorů pro ODS, po třech pro STAN
a nezávislé, dva pro KDU – ČSL, po jednom pro ČSSD,
ANO, Piráty, Marka Hilšera a různá koaliční seskupení, ale
komunisté nezískali žádného. Do senátu se dostali tři
kandidáti z prezidentských voleb: Hilšer, Drahoš a Fischer.
Účast však byla tristní – 16,5%... o Český premiér Andrej
Babiš navštívil krátce Londýn a setkal se s premiérkou
Mayovou. Pak položil věnec k pomníku stíhačů RAF,
hrdinů Bitvy o Británii, blízko parlamentu, kde jsou také
jména našich 88 pilotů a znaky dvou čs. pluků RAF, ve
kterých bojovali, spolu s našimi piloty v britských plucích.
o Na americkom zozname, namierenem proti firmám
obchodujúcím cez sankcie s Ruskom, je aj slovenská firma, Generál Emil Boček na výstavě v Dobrušce; a záběr z letošního Brookwoodu
Lacno, obstarávajúca potápačské systémy. Firma mala
poskytovať ruskej spoločnosti Divetechnoservices
materiálnu, finančnú a technologickú pomoc a previedla
jej platbu viac ako 20.000 dolárov. o Svatováclavských
oslav ve Staré Boleslavi, nazvaných Národní pouť, se letos
zúčastnily na Mariánském náměstí tisíce lidí a slavnostní
mši před relikviemi světce tam sloužili arcibiskup Jan
Graubner a kardinál Dominik Duka a konaly se další akce,
historické trhy a koncerty. o Ve východočeské Dobrušce
se koná výstava 100 let čs. letectva, připomínající rodáka,
generála Miroslava Štanderu, za války létajícího s našimi
pluky RAF. Zahájení se zúčastnil generál Emil Boček,
stíhač ze 310ky, jeden z posledních žijících veteránů (foto), zástupci letectva, fondu maršála Janouška a vedení města.

DUCHOVNÉ SLOVO

Z Posolstva pápeža Františka na Svetový deň modlitieb za ochranu stvorenstva
Drahí bratia a sestry!
V tento deň modlitieb za stvorenstvo by som chcel v prvom rade poďakovať Pánovi za dar nášho
spoločného domu a za všetkých ľudí dobrej vôle, ktorí sa usilujú ho chrániť. Som vďačný aj za mnohé
projekty zamerané na štúdium a ochranu ekosystémov, za snahy zamerané na rozvoj udržateľného
poľnohospodárstva a zodpovednejšiu výživovú politiku, za rôzne výchovné, duchovné a liturgické iniciatívy, ktorými sa
mnohí kresťania z celého sveta zapájajú do starostlivosti o stvorenie.
Treba si to priznať: nedokázali sme zodpovedne ochrániť stvorenstvo. Stav životného prostredia na celosvetovej
úrovni, ako aj v mnohých špecifických oblastiach, nemožno považovať za uspokojivý. Oprávnene vzniká potreba
obnoviť zdravý vzťah medzi ľudstvom a stvorenstvom a tiež presvedčenie, že iba pravdivý a integrálny pohľad na
človeka nám umožní lepšie sa postarať o našu planétu na prospech súčasných i budúcich generácií, pretože
„neexistuje ekológia bez adekvátnej antropológie“ (encyklika Laudato si`, 118).
Na tento Svetový deň modlitieb za ochranu stvorenstva, ktorý Cirkev už niekoľko rokov slávi spoločne so svojimi
pravoslávnymi bratmi a sestrami, a tiež s podporou iných cirkví a kresťanských spoločenstiev, by som chcel pozornosť
upriamiť na problém vody, jednoduchého a vzácneho živlu, ktorý je, žiaľ, pre mnohých taký ťažko dostupný, ak nie
priam nedostupný. A pritom je „prístup k pitnej a zdravotne vyhovujúcej vode podstatným, základným a univerzálnym
ľudským právom, pretože od neho závisí prežitie osôb, a je teda podmienkou uplatňovania ostatných ľudských práv.
Tento svet má vážny spoločenský dlh voči chudobným, ktorí nemajú prístup k pitnej vode, čím sa im upiera právo na
život zakorenené v ich neodňateľnej dôstojnosti“ (tamže, 30).
Voda je pre nás výzvou, aby sme sa zamysleli nad našimi koreňmi. Ľudské telo je zložené z väčšej časti z vody a tiež
mnohé civilizácie v dejinách vznikli v blízkosti veľkých vodných tokov, ktoré poznačili ich identitu. Veľmi sugestívny
obraz používa aj Kniha Genezis, kde sa píše, že Boží Duch sa „vznášal nad vodami“ (1, 2).
Keď myslím na základnú úlohu, ktorú zohráva voda v stvorenstve a ľudskom rozvoji, cítim potrebu poďakovať Bohu za
„sestru vodu“, jednoduchú a pritom pre život na našej planéte užitočnejšiu než čokoľvek iné. Práve preto je
starostlivosť o pramene a vodné nádrže naliehavou povinnosťou. Dnes väčšmi než kedykoľvek dosiaľ je žiaduce hľadieť
ďalej ako len po prítomný okamih (porov. Laudato si`, 36) a poza „utilitaristické kritérium efektívnosti a produktivity
zamerané na individuálny zisk“ (tamže, 159). Naliehavo potrebné sú spoločné projekty a konkrétne gestá zohľadňujúce
fakt, že každá privatizácia prírodného dobra – vody, ktorá poškodzuje ľudské právo na prístup k vode, je
neakceptovateľná...
(zo stránok TK KBS)

***************************************************
The Friends of Czech Heritage a Velvyslanectví ČR srdečně zvou krajany na přednášku

Caroline Cannon-Brookes: Prague and Innsbruck
The Cultural Patronage of the Archduke Ferdinand II.

V úterý 20. listopadu od 18.30 do 20.30 v sále Velvyslanectví ČR,
26 Kensington Palace Gardens, London W8 4QY
Vstupné £15 včetně sklenky vína. Info na events@czechfriends.net, rezervace na www.czechfriends.net

***************************************************
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DOPISY REDAKCI

,,Prijemné popoludnie oslavy sv. Václava‘‘
(přeposláno redakci exekutivní tajemnicí správní rady)
Mila Ludmilko,
radi by sme sa chceli podakovat za velmi prijemne popoludnie
oslavy Svateho Vaclava. Stretli sme vela prijemnych a zaujimavych
ludi. Uzili sme si pohostenie, prednasky ako aj hudbu a ja, spevu
ludovych piesni. Nigel obdivoval zmenu celej budovy a ohromnej
zahrady. Vdaka vsetkym, ktori k tejto oslave pomohli k jej uspechu.
S milym pozdravom Tebe a manzelovi
Ludmila a Nigel

DOPIS Z PRAHY

Děti, Velehrad vás všechny zve do

Konec komunistů v Čechách?

KLUBU ČESKÝCH DĚTÍ

Naše máma byla vychovávána tak, aby byla dobrá hospodyně,
Učte se česky -- hrajte hry -- najděte
manželka a matka. K tomu jí připravovalo i školní vzďěláni, v tomto
si nové kamarády
případě Vyšší Dívčí. Tato skvělá škola bývala kdysi ve Vodičkově
naproti Hlávkovu velikému domu, ve kterém je nyní v přízemí
OPIČKY (2 – 4) : 11:00 – 12:00
restaurace McDonalds.
TYGŘÍCI (4 - 7) : 12:10 – 13:10
V padesátých letech táta opakovaně odmítl podepsat přihlášku
do strany, komunisté ho vyhodili z práce a dali jeho jméno na
NEDĚLE 4.11., 11.11., 18.11 a 25.11.
seznam “nezaměstnatelných”. Máma tedy oprášila svoje strojopisné
Velehrad,
39 Lonsdale Rd., Barnes, SW13 9JP
dovednosti a šla na jakýsi úřad vydělávat na jídlo pro rodinu.
INFO@CZECHLANGUAGECLUB.CO.UK
To - a mnoho dalšího z rodinné historie - jsou důvody, proč
dodnes komunisty “nemusím”. Je ale i další hromada dobrých důvodů k antipatii. Důvodů, které nemají s naší rodinnou
historii přímou souvislost. Je to cítění, které vychází z elementárního vlastenectví, z přání, aby náš národ pokračoval dále
bez hanby. Tento pocit má opodstatnění zejména po tom, co čtyřicet let vlády komunistů v Československu jasně
ukázalo: jejich neschopnost, brutalitu a lhostejnost k vlastnímu národu.
Letos v měsíci říjnu proběhly v Čechách jednak volby do místních zastupitelstev, jednak volby do Senátu, který je
druhou komorou českého parlamentu. Systém voleb do Senátu je, na rozdíl od poměrného volení do poslanecké
sněmovny, většinový a má dvě kola. V druhém kole se utkávaji dva nejúspěšnější kandidáti z prvního kola, pokud žádný
z kandidátů v prvním kole neobdržel alespoň 50% platných hlasů.
Bylo by jistě zbytečné vysvětlovat, kde jsou mé antipatie, takže nemusím dodávat, že mě výsledky voleb na jedné
straně potěšily.
Komunisté, kteří v dřívějších letech získávali obvykle kolem patnácti procent hlasů, v obou letošních volbách naprosto
propadli. V Senátu nyní nebudou reprezentováni vůbec. (V dobách svého posametového “rozkvětu” měli v horní komoře
čtyři senátory.) Strana, která se donedávna pyšnila tím, že je v Evropě z komunistických ta největší, nejen nemá žádného
senátora, ale po obecních volbách zcela vypadla z reprezentace obou největších měst v republice. Kde je vysvětlení, které
- pokud možno - nevychází z citů a antipatii?
Především je to dáno neúprosným během života a smrti. Tím, že počet těch, kteří se v minulém režimu těšili všem
možným výhodám oproti “obyčejným” lidem, tedy počet komunistů, rapidně klesá. Ku příkladu před pěti lety v republice
bylo přes 51 tisíc členů strany. V minulém roce jich bylo 37 tisíc. Jejich průměrný věk je 77 let, v hlavním městě dokonce
82 let. Komunisty dnes volí převážně lidé na konci života - odhad říká, že až 80% jejich voličů je ve věku přes 60 let.
Lidé nejsou hloupí, takže nejednoho voliče trklo, že většina komunistických reprezentantů v parlamentu i v obecních
radách necítí nijaké zvláštní poslání, ale vidí své postavení jako lukrativní“job”, dokud je ještě někdo volí. Existuje ve
straně dosud i pár radikálních revolucionářů, kteří stále věří na diktaturu proletariátu (s tím, že “proletariát” právě jim
vloží do rukou nekontrolovanou moc). Ti ale ani v dnešní komunistické straně nepřevládaji oproti pragmatikům typu
Vojtěcha Filipa (někdejšího potvrzeného agenta tajné Státní Policie).
Není daleko další volební test: už v květnu 2019 nás čekají volby do Evropského Parlamentu (EP). Jsem sice
přesvědčen, že - ve stále méně demokratické Evropské Unii - je nadnárodní parlament pouze jakýmsi fíkovým listem,
který má zakrýt rostoucí centralizaci rozhodování. Avšak demokratické volby do EP jsou dobrým indikátorem, rozhodně
výmluvnějším nežli často používané výzkumy veřejného mínění. Nepočítám, že by tentokrát soudruzi nekandidovali:
evropští parlamentáři jsou zatraceně dobře placeni.
Tak tedy: komunisti jsou definitivně na odchodu. Mají tedy demokraté důvody k radosti? Ano i ne. V obecních volbách
se opět potvrdil volební potenciál Babišova “hnutí” ANO. (Babiš: bývalý člen komunistické strany, rovněž někdejší agent
tajné Státń Policie, nyní předseda vlády České republiky). Jeví se, že Babiš a jeho hnutí jsou v procesu přebírání těch
nabídek komunistů, které zní lákavě pro voliče z nižších sociálních kategorií. Jak kdosi napsal, Babišovo hnutí “luxuje”
volební sliby komunistů (a nejen komunistů: i volební podpora Sociálních Demokratů klesla na dosud nevídaná minima).
Jak tedy uzavřít? Třeba trochu optimisticky. Středopravicová Občanská Demokratická Strana docílila ve volbách
slušných výsledků. Snad se už tedy opravdu “odrazila ode dna”, její korupční skandály patří minulosti, a opět začíná na
naší politické scéně hrát roli, která jí náleží. Inu, vyberte si z toho co chcete.
Z Královských Vinohrad všechny srdečně zdraví Honza Krátký

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

Věra Vavrečková: Zabudnutá osobnosť českých dejín, diplomat Jaroslav Císař
Plus malé predvianočné posedenie

v sobotu 24. novembra 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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***************************************************
Nenechte si ujít, aneb trochu kultury v Londýně v listopadu
o

Od 2. do 4. listopadu se v Regent Street Cinema, 309 Regent St., W1B 2UW, koná tradiční filmový festival Made
in Prague, Českého centra, Londýn. Promítány budou Svěrákův nový film Po strništi bos, Švankmajerova nová
česko-slovenská komedie Hmyz, drama slovenského režiséra Martina Šulíka Tľmočník, a další. Info: České centrum.
o
3. listopadu od 19.30 vystoupí ve Wigmore Hall, 36 Wigmore St., W1U 2BP Ensemble 360. Na programu Sukův
Klavírní kvartet v A moll, Dvořákův Klavírní kvintet č. 2 v A dur a skladba od Skemptona. Info a vstupenky: 020 7935
2141 a https://wigmore-hall.org.uk/
o
7. listopadu zahraje v Royal Festival Hall, Southbank Centre, Borodin Quartet a London Philharmonic
Orchestra pod taktovkou Vladimíra Jurowského. Na programu Klein: Partitura pro smyčcový orchestr, Schulhoff:
Koncert prosmyčcový kvartet a dechový orchestr, Martinů: Koncert pro smyčcový kvartet a orchestr a Janáček:
Sinfonietta. Info: 020 3879 9555 a www.southbankcentre.co.uk
o
17. listopadu od 19.30 vystoupí v Great Hall, Goldsmith College, New Cross, SE14 6NV Lewisham Choral Society
pod taktovkou Dana Ludforda-Thomase a s Martynem Noblem na klavír a varhany a Jennifer Stinton s flétnou.
Program: Dvořák: Mše v D, Sonatina pro klavír a flétnu a Te Deum. Vstupenky po £15, 12, 5 a 2 (pod 16 let] a
informace na: https://lewishamchoralsociety.org.uk/events/event/autumn-2018/
o
20. listopadu od 18.30 a 19.45 v kostele St. John’s, Spencer Hill, SW19 4NZ bude promítnut film The Music in
Exile o Bohuslavu Martinů a pak zahraje Trio Martinů (Petr Jiříkovský – klavír, Jaroslav Matějka – cello a Pavel
Šafařík – hoboj), s Malcolmem Messiterem, také hoboj. Program: Suk: Elegie, Martinů: Kvartet pro hoboj a Klavírní
trio č. 3 a Dvořák: Trio v F moll. Info: 0333 666 3366 a www.wimbledonmusicfestival.co.uk/trio_martinu.php
22. listopadu v 19.30zahraje v Royal Festival Hall (viz výše) Philharmonia Orchestra pod taktovkou Jiřího Hrůši Osm
Slovanských tanců Ant. Dvořáka a Kabeláčovo Tajemství času. Info: viz výše RFH.

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

***************************************************
ČESKÉ MŠE SVATÉ NA LONDÝNSKÉM VELEHRADĚ
Pravidelné mše se konají jednou měsíčně v neděli vždy ve 14 hodin.: 4.11. slouží P. Jiří Zámečník, 9.12. slouží
biskup Václav Malý. V roce 2019: 6.1.2019, 10.2.2019, 10.3.2019, 7.4.2019, 5.5.2019, 9.6.2019

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