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Novoroční předsevzetí... 
Bývá zvykem dávat si do Nového Roku nejrůznější předsevzetí. 

Člověk si třeba řekne, že by měl v zájmu svého zdraví zhubnout, 

nebo, že konečně opraví rozbitý plot, zasadí dlouho slibovaný keř  

angreštu, přečte dlouho odkládanou knihu, či podobně. Jeden  

známý se dokonce zařekl, že se v Novém Roce po hádce s přáteli 

musí pokusit přestat se chovat jako snob a společenský horolezec,  

jiný zas, že bude odkládat peníze na dobročinné účely. Ano,  

přelom roku bývá často plný předsevzetí a některá jsou i plněna...  

    Jak to ale vypadá s národy? Mohou si národy vůbec dávat  

nějaká předsevzetí? Možná by vlastně mohly a měly. Že třeba budou konečně zodpovědně volit své zástupce, tedy ne 

podle jejich nabubřelých předvolebních slibů, které lze prokouknout, ale podle toho, co už kde udělali a jaký morální 

profil mají. Že třeba budou chodit k volbám a ne líně, nihilisticky a bohorovně tvrdit, že všechno je shnilé a všichni 

zkorumpovaní a tak přece volit nemá cenu. Že třeba přestanou kritizovat národy sousední a místo toho se pokusí se od 

nich něco naučit a nebudou se snažit si všechno vymýšlet pracně sami, když už to někde jinde funguje. Že se začnou 

učit nějaký světový jazyk, aby pak na dovolené nevypadali jako primitivové a mohli se domluvit. Že se začnou chovat 

jako zodpovědní občané a na úřadech budou na úřednících vyžadovat slibované jmenovky a dají jim pocítit, že oni 

jsou tam, aby nám sloužili a ne naopak. Že se pokusí rozhýbat charitativní, dobročinný sektor společnosti, jako třeba  

fond na pomoc skautům, neboť výchova mladé generace je klíčem k budoucností národa. Dá se namítnout, že takto se 

chovají zas jen lidé a ne národy, ale co když by tak učinila reprezentativní skupina či třeba většina národa? Není tedy 

vůbec od věci navádět k tomu příbuzné, přátele a známé ve vlasti! Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale hejno ano! 

    Je tu však ještě cosi jiného. My jsme přece součástí Evropy a jsme třeba i zde v Británii přesvědčováni exponenty 

globalizace a multikulturizace, že etnické národy jako takové zanikají, podobně jako kdysi v desátém století kmeny a 

že je proto třeba neučit se vlastním ,,nacionalistickým‘‘ dějinám, ale podporovat imigraci příslušníků jiných národů i 

třeba z daleka a z jiných kultur, aby se zde natrvalo usadili, aby k onomu vymizení národů došlo. Nikoli jen dočasnou 

migraci gastarbeiterů z blízkých zemí, kteří si za pár let vydělají, co potřebují a budou se vracet domů, jako tomu je 

v Evropě od pádu komunismu či u jejích chudších národů z jihu. Problém s imigrací, tedy přistěhovalectvím natrvalo, 

z těch vzdálenějších kultur, namítají však oponenti této ideologie zde i v Evropě, je že se tak tvoří ghetta a jejich 

obyvatelé se nenaučí ani jazyk ani zvyklosti země, cítí se utiskováni a podléhají pak nenávistným ideologiím. Lze také 

namítat, že ty zaniklé kmeny byly etnicky blízkými sousedy a slily se v národ v hranicích země, takže ten globalizační 

argument jaksi pokulhává. Vlády, včetně britské, se dlouho snaží ghetta likvidovat, ale přiznávají, že učit imigranty 

z daleka dějinám a zvyklostem hostitelské země, když jim to nic neříká, je velice těžké, neb je to -- na rozdíl od 

,,společných‘‘ dějin zemí jednoho kontinentu, třeba Evropy -- mimo obzor a sebevědomí jejich kultury. S tímto 

odmítáním multikulturalismu se však často svezou i uprchlíci, kteří potřebují azyl, než pomine ta či ona diktatura či 

režim -- což zde zažila naše generace exulantů. Takže, předsevzetí ohledně národní obrody mohou být ošemetná /jn/ 

*************************************************** 
                   Správní rada londýnského Velehradu a Velvyslanectví České republiky srdečně zvou krajany na  

            Pietní uctění zápalné oběti Jana Palacha před 50 lety 
                   za účasti J.E. velvyslance ČR Libora Sečky a dalších čestných hostí                                 

               v sobotu 19. ledna v 15 hodin u pomníku v zahradě Velehradu v Barnes, 39 Lonsdale Rd., SW13  
                        

            Po pietním aktu promluví a povede besedu o Janově oběti a událostech roku 1969 český novinář Josef                  
            Pazderka a od 16.15 promítneme nový film Jan Palach režiséra Roberta Sedláčka a pak bude občerstvení    
   

                          Nejbližší metro Hammersmith a autobusy 419, 33, 73, 20 Další informace na www.velehrad.org.uk 
 

 

  Instrukce pro nové hosty: http://www.velehrad.org.uk/?page_id=17 Přihlaste se prosíme předem na e-mail: ludmilastane@gmail.com nebo text na mobil:07468-570551 

***************************************************                                                       
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SPRÁVNÍ RADA VELEHRADU OZNAMUJE 

Vzpomínka na oběť Jana Palacha a koncert 
Smetanova Tria nyní na programu...   
Správní výbor charity londýnského Velehradu připravuje 
po velmi úspěšné Mikulášské za účasti biskupa Václava 
Malého (viz níže) další akce. Nejprve se bude konat další 
česká mše, tentokrát sloužená 6.ledna P. Jiřím Zámečníkem 
z římského Nepomucena. 

   Poté se bude v sobotu 19. ledna odpoledne konat tradiční  
pietní vzpomínka na oběť Jana Palacha, tentokrát však ve 
znamení uplynulého půlstoletí a organizovaná spolu s  
velvyslanectvím ČR a za účasti J.E. velvyslance ČR Libora 
Sečky a za účasti zástupců slovenské ambasády. Jako už 
tradičně, sejdeme se a zavzpomínáme v zahradě Velehradu 
u Janova pomníku od známého akademického sochaře 
Franty Bělského, mimo jiné i portretisty královské rodiny a 
autora fontány před mrakodrapem Shell u nádraží Waterloo.  
V Praze na chodníku u Národního muzea bude pomníček na 
památku Janova hrdinného činu jako každý rok určitě  
obstavený záplavou květin. 
    Na londýnském Velehradě pak po pietních aktech bude  

promítán nový film o Janovi režiséra Roberta Sedláčka a  
přijede i známý novinář a reportér České televize Josef  
Pazderka, aby se podělil o své vzpomínky. 
    Správní výbor poté chystá i nový koncert známého  
a řadou mezinárodních cen poctěného Smetanova Tria  
(Jitka Čechová klavír, Radim Kresta housle a Jan Páleníček  
cello). Koncert je nyná plánován na pátek, 1. února. 
    Další mše svaté na Velehradě budou pak o nedělích  
10. února, 10. března, 7. dubna, 5. května a 9. června.  
 

ZPRÁVY Z LONDÝNA A KOMUNITY 

Pozvěte své britské známé na večer s paní  
Hanou Ludikarovou, tentokrát anglicky  
Jak jsme už informovali, velehradský večer s paní Hanou 
Ludikarovou 4. listopadu byl opravdovým zážitkem a tak  
Není vůbec divu, že BCSA se rozhodla zopakovat jej v          Záběry z české mše na Velehradě a diskuse krajanů s biskupem Václavem 
angličtině na velvyslanectví pro své členstvo. Večer se bude    Malým a (dole) mezi děti a rodiče zavítal sv. Mikuláš s dárky (více na str. 3) 

konat 22. ledna od 18.30 v sále velvyslanectví ČR a tak    

krajané budou moci pozvat své britské příbuzné či známé 
na opravdu zajímavou exkurzi do nedávné minulosti s 
vyprávěčkou, která zažila spolu s rodinou opravdu události 
až neuvěřitelné. Vřele doporučujeme! Info: BCSA. 
 

Mikulášská na Velehradě ,,trhala všechny  
rekordy‘‘ účasti 
Ano, ten titulek platí a není vůbec přehnaný! Letošní Mikuláš 
se opravdu vydařil a sál Velehradu ,,praskal ve švech‘‘ dětmi  
naší české školy i rodiči. Tomu ovšem předcházela česká mše  
v Espinozově sále, kterou tentokrát celebroval biskup Václav  
Malý, takto dříve chartista, vězeň komunistického režimu a  
jeden z účastníků, či vlastně organizátorů pádu komunismu. 
Mnozí si jej pamatují i z balkonu pražského Melantrichu, kde stál spolu s Václavem Havlem a dalšími za zvonění klíčú 
milionové demonstrace. Nyní je představitelem České biskupské konference pro zahraniční skupiny krajanů a tak 
nebylo divu, že se mše zúčastnily na čtyři desítky krajanů  z Londýna a ti pozorně naslouchali i jeho promluvě na 
téma listu sv. Pavla Filipanům ze 2. čtení, vyzývajícího je k poznání pravdy a střídmému životu a vyzval české a 

slovenské krajany i farníky k větší spolupráci. Po mši pak krajané diskutovali s biskupem o vývoji ve vlasti i ve světě a 
zároveň přišlo na řadu občerstvení. Mezitím už se mezi dětmi v naplněném hlavním sále Velehradu objevil sv. Mikuláš 
s andělem a děti dostaly dárečky. Pak mezi ně zavítal i opravdový biskup a radovali se i rodičové. Skvělé odpoledne! 

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

         Českou mši svatou v neděli 6. ledna ve 14 hodin 
   

 kterou bude sloužit v Espinosově sále Velehradu P. Jiří Zámečník z římského Nepomucena 
                          39 Lonsdale Road, Barnes, London SW13 9JP 
                     Nejbližší metro Hammersmith a autobusy 419, 33, 73, 20 Další informace na www.velehrad.org.uk    

  Instrukce pro nové hosty: http://www.velehrad.org.uk/?page_id=17 Přijďte a přiveďte své známé. Info: Ludmila Stáně: ludmilastane@gmail.com a mobil:07468-570551 
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***************************************************  

Budeme vzpomínat na naše zemřelé  
krajany v lednu... 
Opět budou mezi nimi herečka, režisérka Londýnské  
sezóny a mecenáška Velehradu i Otce Langa i mnoha  

nemocných v tehdejším Československu, Sylva Langová  
(15.ledna 2010), student Jan Palach (19.ledna 1969 – viz  
oznámení na str. 1), S/Ldr Adolf Pravoslav Zelený MBE, 
navigátor 311.československé bombardovací perutě  
(25.ledna 2010) a paní Tessa Macháčková,  
spolupracovnice Velehradu a organizátorka (23.ledna  
2015). Z nejnovějších odchodů si připomeneme i veterána 
311ky, slovenského generála Ivana Schwarze (4.1.2018). 
Vzpomeneme také, jako každý rok, obětí Holokaustu, 
27. ledna, v den vyhlášený za památný OSN. 
 

o   Správní rada Velehradu srdečně děkuje za dary 

Milanu Kocourkovi a paním Koblihové a Kaufmannové.  
 
 

ZPRÁVY Z DOMOVA 
Prezidentův ,,opatrný‘‘ vánoční projev 
Jako už obvykle ve vánoční čas, i tentokrát přednesl svůj 
projev k národu prezident ČR Miloš Zeman. Zhodnotil v  

něm uplynulý rok na domácí i mezinárodní scéně a dodal, 

že si přeje zavedení povinných voleb. Zároveň ocenil práci 
vlády a varoval před zpomalením růstu ekonomiky,  
hysterií demonstrací, špionománií a manipulací médií, ale 
nenaznačil, jak by si budoucnost sám představoval.  
Kritikové tvrdí, že prezident tentokrát nikoho ani  
nenadchl, ani neurazil, ale vánoční atmosféra z projevu  
nezavanula. Premiér Babiš naopak ocenil pochvalu práce 
zemí visegradské čtyřky a zvrácení pokusů EU o zavedení 
migračních kvót, stejně jako ocenění koaliční vlády. 
 

Prezident SR Kiska u pápeža Františka 
Slovenský prezident Andrej Kiska sa už po druhý raz  
na audiencii vo Vatikáne stretol s pápežom Františkom,  
ktorého nazval ,,najvzácnejším človekom na svete, akého  
mohol stretnúť‘‘. Kiska priniesol pápežovi dary zo  
Slovenska a uviedol, že keď mu rozprával príbehy o tých  
darčekov, videl v očiach pápeža slzy dojatia. Išlo o štyri 
vianočné guľe od detí z Detského domova sv. Jozefa v     Další záběry z Mikulášské: Příchod sv. Mikuláše s andělem, biskup Malý se raduje                                                         

Turzovke, od mentálne postihnutých detí z Košíc, od      s dětmi a pohled do sálu. Dole: Prezident Kiska u papeže (foto SITA/AP, A.Bianchi) 

rómských detí zo Spišského Hrhova a od bezdomovcov z  
centra Resoty v Bratislave, ktoré založil obetavý kňaz  
Anton Srholec. Guľe boli zavesené na stromčeku v Dome 
Sv. Marty, kde pápež slúži denne omšu. Prezident Kiska 
dalej na tlačovom brífingu povedal, že s pápežom hovoril  

aj o rodine a on pripomenul, aby si rodičia nachádzali čas 
na svoje deti. Dalej diskutovali o odpúšťaniu a potrebe  
pokory u ľudí, ktorí majú v rukách moc a ako nedovoliť,  
aby v krajinách narastala nenávisť a nedelili sa ma tábory. 
Pápež tiež po prezidentovi poslal dar pre arcibiskupa  
Róberta Bezáka. Vyjádril tiež presvedčenie o tom, že sa  
musí viac rozprávať s Ukrajinou a odsúdil agresiu Ruska  
na východe zeme. Kiska sa tiež stretol s 94-ročným  
kardinálom Jozefom Tomkom, pôsobícim vo Vatikáne.   

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

             koncert Smetanova klavírního tria (na programu Rachmaninov a Martinů) 
                     v pátek 1. února 2019 od 19.30 v sále Velehradu, 39 Lonsdale Rd., London SW13 9JP                  

                             Nejbližší metro Hammersmith a autobusy 419, 33, 73, 20 Další informace na www.velehrad.org.uk 
 

 

  Instrukce pro nové hos        Omezený počet míst. Přihlaste se prosíme předem na e-mail: ludmilastane@gmail.com nebo text na mobil:07468-570551 
 

*************************************************** 
 BCSA zve krajany i anglické přátele na tradiční středeční setkání ,,Get to know you‘‘  

          příště 9. ledna od 19 do 22.30 v Českém a slovenském klubu, 74 West End Lane, London NW6 
                         

 

  Informace: bcsa@bcsa.co.uk nebo tel. : 020-8902-0328 či e-mail www.bcsa.co.uk a na adrese: 643 Harrow Rd, Wembley, HA0 2EX 
 

*************************************************** 
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ZPRÁVY Z DOMOVA  

Smutek po výbuchu na dole ve Stonavě 
Po předvánočním výbuchu metanu v podzemí dolu ve  
Stonavě na Karvinsku, kde zahynulo 13 horníků, z toho 12 
Poláků a jeden Čech, pokračuje vyšetřování příčin. Výbuch 
a následný požár v hloubce 880 metrů byl podle některých 
zdrojů způsoben vadnými čidly a celé okolí výbuchu je nyní 
uzavřeno kvůli vysoké teplotě ve štolách. Na konto pomoci 
rodinám horníků už přišlo pět milionů korun. 
 

 

Počet ľudí z krajín mimo EU v SR stúpa 
Slovenský denník Sme uvádza, že oddelenia cudzineckej  
polície v Bratislave, Žiline a Dunajskej Strede nestíhajú 
vybaviť stúpajúci počet cudzincov z krajín mimo EU, ktorí 
chcú na Slovensku žiť a pracovať. Denník uvádza, že počet  Záběr z vánoční Prahy: Václavské náměstí je místem už tradičních vánočních  

takých osôb k júnu roka 2017 bol 4900, o rok neskôr       trhů, kde je možné koupit většinou řemeslnické výrobky a různé pokrmy 
už ich bolo takmer 10.000 a polícia je enormne preťažená. 
 

Ruská a čínská špionáž v České republice posiluje, tvrdí BIS  
Z dosud nepublikované zprávy BIS pronikly na veřejnost jen některé části, ale i ty 
jsou pro ČR výbušné. Deník Lidové noviny přinesl podrobnosti a tvrdí, že čtyři  

nejzajímavější body jsou, že stoupl počet zahraničních bojovníků, kteří odjeli z ČR  
bojovat na straně islamistů na 11 a z toho byli dva čeští občané. Dále, že ČR čelí  
tvrdé dezinformační kampani a hybridní strategii Ruska a byly odhaleny útoky na  
oukromé e-maily osob spojených s ministerstvem obrany a armádou. Neutajovaná  
část zprávy, kterou Lidovky získaly, vyjmenovává 43 případů negativních ruských  
aktivit v ČR: „Pokračoval ruský extenzivní přístup k využívání nedeklarovaných  
zpravodajských důstojníků využívajících diplomatického krytí. Ruský diplomatický  
sbor zůstává pro české občany nejvýznamnějším zdrojem rizika nevědomého  
kontaktu se zpravodajským důstojníkem cizí moci a nátlakovou pákou na  
ministerstvo zahraničí ČR, resp. na disproporčně menší českou misi v Rusku.“  
Lidovky nedávno upozornily na zneklidňující počet zaměstnanců ruské ambasády i na flotilu více než 70 
diplomatických automobilů. Deník dále uvádí, že zpravodajci v minulém roce předali prezidentovi a vládě téměř 500 
utajovaných zpráv a varují i před ekonomickým vlivem Moskvy. Jde přitom o vliv skrytý za anonymní vlastnickou 
strukturou: „...ruští investoři (mnohdy představovaní či zastupovaní bývalými příslušníky ruských zpravodajských 
služeb) skryti za české nastrčené osoby či off shore společnosti majetkově ovládnou českou společnost, která získává 
státní zakázky či o ně usiluje (včetně zakázek silových resortů).“  
    ,,Ruský vliv v byznysu, který není hnán primárně ekonomickým ziskem, není jediný. BIS v roce 2017 varovala 
před aktivitami Číny, kterou u nás dlouhodobě propaguje prezident Miloš Zeman, jenž se minulý měsíc už posedmé 
v Číně setkal s tamním prezidentem Si Ťin-pchingem. Zeman měl dokonce za poradce jistého Jie Ťien-minga, 

bývalého představitele čínské investiční společnosti CEFC. V březnu ho však zatkly čínské orgány kvůli 
hospodářské kriminalitě. BIS zaznamenala znepokojující vývoj na poli čínských aktivit (politických, špionážních, 
legislativních a ekonomických), které jako komplex představují hrozbu pro ČR v oblasti ekonomické a 
vědecko-technické rozvědky. Peking přitom disponuje téměř neomezeným kapitálem, který nabízí firmám za přístup 
k jejich duševnímu vlastnictví, anebo za vstup na zahraniční trhy.‘‘ Tolik ze zprávy Lidovek o zprávě BIS. Podle  
reakcí v Londýně zpráva velmi zajímá i britské zpravodajce. 
 

DUCHOVNÉ SLOVO  

,,Len o spravodlivosť sa budeš usilovať‘‘ 
Pripomínka Tyždňa modlitieb za jednotu kresťanov 
Tradičný termin konania Tyždňa modlitieb za jednotu kresťanov je na severnej pologuli od 18. do 25. januára. 
Tieto dni navrhol v roku 1908 Paul Wattson tak, aby modlitby prebiehali v dňoch medzi sviatkami sv. Petra 
(Katedra) a sv. Pavla (Obratenie), čo im dodalo symbolicky vyznam.  
    Biblický text/téma na rok 2019 je „Len o spravodlivosť sa budeš usilovať“ (Deuteronómium 16, 18 – 20) 

,,V celom svete sa my kresťania schadzame na modlitby za jednotu. Robime to vo svete, kde korupcia, chamtivosť a 
nespravodlivosť sposobuju nerovnosti a rozdelenia. V roztrieštenom svete naše zjednotenie v modlitbe mocne 
posobi. Avšak ako jednotlivci i ako spoločenstva sme často spolupachateľmi nespravodlivosti tam, kde ako 

kresťania mame spoločne vydavať svedectvo o spravodlivosti a stať sa v zranenom svete nastrojom Božej 
uzdravujucej milosti,‘‘ hovorí úvod. Viac na stránkach TK KBS (https://www.kbs.sk/pdf/EKU/EKUTMJK2019.pdf) 

*************************************************** 
                             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 8. ledna 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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mailto:events@czechfriends.net


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

ZPRÁVY Z DOMOVA VE ZKRATCE 
o    Dopravní omezení na dálnici D1 budou v tomto roce dál 

pokračovat, zejména na dalších rekonstruovaných úsecích mezi 
Mirošovicemi a Brnem. Půjde o úseky v délce 71km, včetně onoho  
čtrnáctikilometrového úseku na Vysočině, kde nedávno vznikla  

fronta aut v délce 35km. Takže, krajané, pozor!  O  Takmer 45%  
Slovákov uvádza za najsilnejšiu událosť roku vraždu novinára Jána 
Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej 21. februára. Denník 
Sme uvádza, že policia predpokláda, že vražda súvisí s Kuciakovou 
investigativnou prácou a obvinený zo zastrelenia je Tomáš Szabo, 
ktorého na miesto činu doviezol Miroslav Marček (u ktorých si  

vraždu mala objednať Alena Zsuzsuová cez sprostredkovatela  
Zoltána Andruska). Skutočný objednávateľ nie je zatial známy... 

o   České lékárny mají podle deníku idnes kritický nedostatek léku 
pro srdcaře, zvaného Digoxin a hledá se dodavatel ze zahraničí. 
 
 

DOPIS Z PRAHY 

Setkání v Karlovce 
Sedl jsem si k oknu, které kouká na Hradčany a přečetl  
si pár “nástřelů”, které jsem před Vánoci sepsal v  

přípravě na obvyklý měsíční dopis do londýnského Z(S).  
Z každého z nich na mě vykoukl Babiš, Brexit, nebo  
Trump, zkrátka něco, na co jsem po krásných pražských  
Vánocích neměl náladu. Zalovil jsem ve vzpomínkách, a už tady bylo to správné.   
    Máme už léta zubaře v Husovce na Starém Městě. Je to starší pán, ale ruce má stále jisté a pevné. Jeho 
zásada je nevrtat, když to není nutné. To mi vyhovuje, a tak si myslím, že u něj se zubama zůstanu dokud 
nepůjde do penze, nebo dokud neumře. Nebo dokud neumřu já.  
    V úterý před Vánoci jsem k němu byl objednán na tři odpoledne. Tramvaj mi ten den nějak nejela. Když 
přijela, a já posléze vystoupil u Novotného lávky, bylo za osm minut tři. Upaloval jsem, co nohy stačily. V 
Karlovce byla doslova mačkanice turistů a já je všechny stokrát proklel.  
    Jak si tak razím cestu davy, vzpomněl jsem si na episodu, kterou jsem zažil v téhle ulici před mnoha 
lety. Tehdy ještě Staré Město zelo prázdnotou, zejména ve dni sváteční, když lidi nejdou do práce. Bylo mi 
asi sedmnáct, krátce po tom, co jsme se zapsali na druhý turnus do tanečních.  
    V neděli odpoledne jsem doma řekl, že musím zajít k Tomášovi zjistit, kam jsme minulý týden došli v 
ruštině a šel jsem na rande s Marií S. z naší třídy. Marie byla krásná a moje řeči poslouchala se zájmem.          
    Předtím chodila na dvanáctiletku v Táboře. Její táta byl výpravčím vlaků a byl toho roku přeložen na 

nádraží Praha - Střed, dříve Masarykovo (nyní opět Masarykovo). Bydleli na nádraží, a já jsem jí k nádraží 
každý všední den ze školy doprovázel.  
    Tu neděli jsem se s ní sešel mimoškolně už podruhé. Vzal jsem ji tentokrát za ruku. Co jsem jí povídal, na 
to si dnes už nevzpomenu. Přešli jsme Karlův most tam a pak zase zpátky. Když už se začínalo stmívat a v 
ulicích se rozsvěcovaly lucerny, šli jsme - držíce se stále za ruce - pomalu liduprázdnou Karlovou ulici.  
    Když jsme byli asi v polovině Karlovky, vynořil se proti nám jiný pár. Mně ztuhla v žilách krev. Pán s 
lulkou v zubech byl totiž můj táta a paní do něj zavěšená naše mamina. Tedy rodiče na nedělní odpolední 
procházce. Minuli jsme se bez pozdravu, s šířkou vozovky mezi námi. Mně jazyk chvilkově vypověděl službu. 
Stačil jsem si ještě všimnout, že za dýmkou i na mámině tváři se objevil úsměv.  
    Když se zcela sešeřilo, vrátil jsem se domů. Očekával jsem nějaký ironický dotaz o tom, jak je to s tou 
ruštinou, ale nic takového nepadlo a po večeři jsme všichni z rádia poslouchali Annu Hostomskou.  
    Krásná spolužačka se na mně vybodla ještě před prázdninama. Cely příští rok jsem ve třídě  trpěl jako 
zvíře. Tedy až do toho dne, kdy jsem - tentokrát mimotřídně - potkal Annu. Ale to už je zase jiný příběh.  
    Třídni srazy jsem z různých důvodů zameškával.  Až na ten poslední jsem zašel. Tam jsem se dozvěděl, 
že moje první láska patří k těm spolužákům a spolužačkám, kteří už nejsou mezi námi. Vrátil se mi ten 
sedmnáctiletý smutek, tentokrát s jinak hořkou příchutí.  
     Jo, a tu třetí hodinu u zubaře jsem tentokrát stihnul.  
                                               Krásný a romantický Nový Rok všem přeje Honza Krátký                      
*************************************************** 
  Britská skupina Spoločnosti pre vedy a umenia SVU pozývá krajanov na prvú prednášku roku 2019              

  britsko-českého profesora psychológie dr.Petra Hájka 
 

       v sobotu 26. januára 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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   NEDĚLE 13.1., 20.1., 27.1. a 3.2.  

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 

https://www.svu2000.org/london


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

Nenechte si ujít, aneb trochu kultury v Londýně a okolí v lednu 

o   I v lednu a až do 15. května pokračuje v Tate Britain, Room N, 93 Millbank, SW1P 4RG, retrospektivní výstava 50. 

let fotografií paní Markéty Luskačové, známé mistryně objektivu a členky velehradské komunity. Paní Markéta, která 

na Velehradě hovořila o svých unikátních dokumentárních záběrech ze sovětské okupace v srpnu 1968, je vůbec první 
českou umělkyní, kterou Tate Modern poctila výstavou v rámci série Spotlights a její díla zahrnují záběry běhu a změn 
života v Československu, ČR i Británii. Info: http://www.theheroinecollective.com/marketa-luskacova/ 

o   10. ledna ve 12.45 zahraje v St.Mary’s Church, Church St., Aylesbury, HP20 2JJ, skupina Artisti con Brio. Na 

programu bude Dvořákův Smyčcový kvintet č. 3 v e dur. Info: www.aylesburystmary.org.uk/calendar/ 

o    12. ledna v 19.30 vystoupí v Dorking Halls, Reigate Rd., Dorking RH4 1SG, Dante Quartet se Smetanovým 

Smyčcovým kvartetem č. 1 v e moll ,,Z mého života‘‘. Info: tel: 01306-881717 a www.dorkinghalls.co.uk/  

o   Až do 13. ledna bude pokračovat výstava české módy pod názvem From Prague with Love: Young Czech 

Fashion ke 100. výročí Československa v Českém centru v budově velvyslanectví ČR. Info: České centrum.   

o   15. ledna od 19.30 vystoupí ve Wigmore Hall, 36 Wigmore St., W1U 2BP, Juilliard Quartet. Na programu 

Dvořákův Smyčcový kvartet č. 11 v c dur. Info a vstupenky: 020 7935 2141 a https://wigmore-hall.org.uk/ 

o   19. ledna od 19.30 vystoupí ve Wigmore Hall (viz výše), Alina Ibragimova (housle) a Cédric Tiberghien (klavír).   

Na programu Janáčkova Houslová sonáta a skladby Ludviga van Beethovena, Johna Cage a Roberta Schumanna. 
Info: https://wigmore-hall.org.uk/ a 020 7935 2141 

o   26. ledna v 19.30 vystoupí ve Wigmore Hall (viz výše), Trio Vitruvi s Dvořákovým Klavírním triem č.4 v e moll 

‚,Dumky‘‘. Info: 020 7935 2141 a https://wigmore-hall.org.uk/  

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

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 NA LONDÝNSKÉM VELEHRADĚ         PRAVIDELNÉ SLOVENSKÉ OMŠE: 14 Melior St, SE1 3QP 
se konají jednou měsíčně v neděli ve 14 hod               sa konajú o 13 tej (slovensky/česky) a 19.30 v nedeľe (nie v 
V roce 2019: 6.1., 10.2., 10.3., 7.4., 5.5., 9.6.                 júli, auguste a septembri) a v pondelok a prvý piatok v 19.30 

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