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Tři smutná výročí k zamyšlení
První dva měsíce roku přinášejí hned tři výročí velmi důležitých,
byť tragických historických události k zamyšlení pro Čechy a
Slováky doma i v zahraničí. A všechny tři mají bohužel mnoho
společného v tom smyslu, že jde o projevy či důsledky dvou
totalitních režimů, postavených na zvrácených ideologiích,
kterých se našim národům dostalo v minulém století až příliš a
jejichž stopy jsou dodnes otisknuty v národní psyché.
Prvním v trojici, co se týče posloupnosti let, kdy se udály,
bylo výročí Holokaustu, které je celosvětově vzpomínáno OSN
27. ledna a jehož nemnoho zachráněných obětí z nacistických
koncentráků ještě žije. Připomínají nám, že miliony jejich
Hrůzy první totality -- a druhá u nás nastala zanedlouho poté...
židovských souvěrců z řady evropských zemí, včetně bývalého
Československa, byly nacisty bestiálně povražděny v plynových komorách, kulkou do týla a nebo vyhladověním, či
během pochodů smrti. Řádění lidských bestií totalitní nacistické moci bylo tak hrůzné povahy, že by nemělo být
nikdy zapomenuto – pro výstrahu budoucím generacím, jak hluboko může v zajetí obludné ideologie klesnout tvor
zvaný člověk. Je ale bohužel neuvěřitelné, že podle nového průzkumu, nevěří údajně tomu, že Holokaust skutečně
existoval pět procent dnešní mladé britské generace. V ČR či SR se zatím takovýto průzkum nekonal...
Druhou událostí je 25. února po celá čtyři desetiletí režimem oslavovaný komunistický puč roku 1948, kdy
slabá demokracie, navíc ještě víc oslabená postupnou infiltrací Stalinových ,,poradců‘‘, byla bez odporu poražena po
naivní demisi demokratických ministrů a váhání nemocného prezidenta Beneše. Ozbrojení ,,Lidových milicí‘‘ tehdy
jakoby předurčovalo, jakým směrem se bude nový režim ubírat a násilná smrt ministra zahraničí Jana Masaryka, jen
o dva týdny později s tím, že byla označena za sebevraždu, to jen potvrdila. Následovalo propouštění tisíců
,,nespolehlivých‘‘ z práce, vyhazovy západních letců z armády a pak i z aerolinií, první zatýkání, zrušení klášterů,
konfiskace církevního majetku a pak i první procesy. Byly zřízeny obdoby nacistických koncentráků a odsouzení
byli posíláni kopat uran pro sovětské atomovky. Komunistický režim začal řádit...
Třetí událostí, letos už před kulatými padesáti roky, byla zápalná oběť studenta Jana Palacha, 16. ledna 1969 a
jeho smrt o tři dny později. Jako každoročně už po mnoho desítek let, bylo Janovy památky vzpomenuto i v zahradě
londýnského Velehradu, před pomníčkem, dílem to známého sochaře Franty Bělského, tentokrát opět za účasti
českých a slovenských diplomatů a stovky našich krajanů (viz str. 2). Jak snad už je nyní všem známo – a je to
připomínáno každý rok – Jan Palach chtěl svým činem vyburcovat naše národy z okupační letargie, z postupující
paralýzy morálního uvědomění a vůle k odporu proti návratu praktik komunistické totality. Jak tenká byla tenkrát
slupka rozhodnosti našich národů nenechat se po těch krásných měsících relativní svobody opět zotročit, bylo na
pováženou a nic na tom nezměnila ani skutečnost, že na Palachův pohřeb se do Prahy tehdy sjelo milion lidí. A ten
smutek pohřbu tehdy byl nejen poctou Janově oběti, ale i smutkem nad koncem demokratického vzepětí a
rozloučením s ním, neboť po zkušenostech dvaceti let totalty všichni tušili, že mlýnská kola lží, útlaku a pokrytectví
se opět roztočí, jako předtím. To už StB s pomocí KGB věděla jak na to. Trvalo pak dalších dlouhých 21 let, než
režim začal praskat ve švech v Moskvě i okolí a pak přišlo zvonění klíči u nás. Nezapomínejme ani na to! /jn/
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Správní rada londýnského Velehradu zve srdečně krajany na

Českou mši svatou v neděli 10. února ve 14 hodin
kterou bude sloužit v Espinosově sále Velehradu P. Tomáš Roule 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:07468-57055
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ZPRÁVY Z LONDÝNA A KOMUNITY
Pohnutá vzpomínka na oběť Jana Palacha
na Velehradě

V sobotu 19. ledna odpoledne se v zahradě a prostorách
londýnského Velehradu konala tradiční pietní vzpomínka na
oběť Jana Palacha, tentokrát však ve znamení uplynulého
půlstoletí. Akce byla a zorganizována za spoluúčasti
velvyslanectví ČR a za účasti J.E. velvyslance ČR Libora
Sečky, který také položil k Janově pomníku od akademického
sochaře Franty Bělského květiny spolu se slovenskou
kulturní atašé, paní Elenou Mallickovou. Zúčastnilo se
celkem 7 zástupců velvyslanectví ČR a 3 SR a sál Velehradu
byl po pietním aktu, včetně minuty ticha v zahradě zcela
zaplněn a potěšitelná byla účast mladé generace.
Poté se účastníci odebrali do sálu a ing. Antonín Stáně
uvedl za správní radu velvyslance Libora Sečku, který v
projevu zdůraznil důležitost zachování odkazu Janova
protestu, jako činu morální odvahy proti tyranii a upozornil
i na obraz Jana od Joe Tilsona, svědka pražských událostí.
Pak ing. Stáně uvedl hosta z Prahy, novináře a bývalého
zahraničního zpravodaje ČT Josefa Pazderku, který se
zamyslel nad uplynulým půlstoletím od Janova činu a o
událostech té doby po sovětské okupaci Československa v
roce 1968 a moderoval diskusi přítomných, včetně řady
Ze vzpomínky na oběť Jana Palacha na Velehradě: Před kladením květin k
dotazů a připomínek pamětníků.
Janovu pomníku; minuta ticha; začíná program vzpomínkového odpoledne
Pak byl promítán nový dvouhodinový hraný film o
v sále a hovoří velvyslanec ČR Libor Sečka
Janovi režiséra Roberta Sedláčka, který se jej snažil vykreslil
bez falešné aureoly hrdiny a zjevně se mu to docela podařilo.
Nakonec přišlo bohaté občerstvení a starší účastníci si
s pohnutím prohlíželi ukázky z portfolia snímků fotografky
Markety Luskačové z pohřbu Jana 25. ledna 1969, zatímco
ti mladší projevovali údiv nad tehdejším ,,posledním‘‘
vzepjetím našich národů před obnovením totality.

Velvyslanectví upozorňují na problém tzv.
Ultra nízkoemisní zóny v Londýně
,,Od 8. dubna 2019 začíná platit nový poplatek za vjezd do
centrálního Londýna pro motocykly, auta, autobusy a
nákladní automobily méně šetrné k životnímu prostředí. U
vozidel, která nejsou v souladu se stanovenými normami,
bude poplatek za vjezd do zóny činit 12,50 GBP denně za
motorky, automobily a menší vozy a 100 GBP denně za
autobusy, nákladní automobily a větší vozidla...
ULEZ bude zpočátku fungovat v geografickém rozsahu
Congestion Charge Zone, ale od 25. října 2021 pak bude
pokrývat mnohem větší oblast města až k severnímu (A406)
a jižnímu (A205) městskému okruhu. ULEZ se bude kromě
užitkových vozidel týkat také automobilů a motocyklů.
Od 8. dubna 2019 však budou všechny vozy, které cestují
v rámci Congestion Charging Zone (kam je již dnes
zpoplatněn vjezd částkou £11,50 za den), muset nově v rámci ULEZ zaplatit nadto též poplatek £12,50 za den a
£100 pro autobusy, nákladní a osobní automobily, jestliže motory nesplňují minimálně hodnoty Euro3, 4, 6 a VI.
Očekává se, že všechna vozidla registrovaná v zahraničí se budou muset zaregistrovat na webových stránkách
TfL (jako nyní až 10 dní před cestou), nicméně zatím nebyly zveřejněny podrobnosti.‘‘ (Detaily na stránkách TfL.)

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

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

Mgr. Vladimíra Volrába, DiS: Úvod do křesťanské meditace
8. února v 19 hodin v sále londýnského Velehradu, 39 Lonsdale Rd., London SW13 9JP
Lektor je farář a vikář Čs církve husitské, doktorant na HTF UK a učitel a národní koordinátor Světového společenství pro křesťanskou meditaci
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Budeme vzpomínat na naše zemřelé...

V únoru vzpomeneme gen. Antonína Petráka, veterána z
1.čs. obrněné brigády (8.2.2009), prof. Jar. Krejčího z
univerzity v Lancasteru, odbojáře, sociologa a ekonoma
(16.2.2015), dalšího našeho vojáka Vladimíra Drábka
(17.2.1984), velvyslance ČR v Londýně Jana Winklera
(16.2.2009), gen. Miroslava Štanderu z francouzské
CGI/6, 312. čs. stíhací perutě a naší noční 68. perutě
(19.2.2016), generála Miroslava Liškutína DFC, pilota
naší 312 stíhací perutě RAF (19.2.2018), Wing Cdr.
Tomáše Vybírala, DFC, DSO, veterána 312ky a velitele
134. čs. stíhacího svazu nad Normandií během invaze
(21.2.1981) a majora Václava Šikla ze 310. čs stíhací
peruti RAF (24.2.1996), dalšího letce Miroslava
Kratochvíla-Bittona ze 310ky a od Tobruku (25.2.2014) a
P.Kpt.Františka Rochly, vojáka a kněze (28.2.1992).
Vzpomeneme i ,,zápalné oběti č.2‘‘ roku 1969, Jana Zajíce.

ZPRÁVY Z DOMOVA
,,Silnejšia a odolnejšia spoločnost‘‘

Ještě ze vzpomínky na

(Z novoročného prejavu prezidenta Kisky)
oběť Jana Palacha na
,,Vražda dvoch mladých ľudí a jej dôsledky nás prinútili
londýnském Velehradě
pozrieť sa priamo na seba. Pozrieť sa priamo na spoločnosť,
ing Antonín Stáně uvádí
v ktorej žijeme. Pozrieť sa priamo na štát, ktorý tvoríme a
za správní radu novináře
rozvíjame. Stratili sme nárok sklopiť zrak a uhnúť
Josefa Pazderku, obraz
pohľadom. Museli sme sa — pre naše vlastné svedomie —
Brita z Prahy a výstavka
poctivo opýtať, či v Slovenskej republike platia hodnoty
snímků Markéty Luskačové
demokracie, rešpekt k rovnosti v právach a dôstojnosti
každého človeka. Hodnoty, o ktorých tak radi rečníme, keď
spomíname na slávne okamihy našej histórie. Hodnoty, o
ktorých presviedčame seba aj iných, že sú základnými
piliermi nášho štátu. Spojivom, ktoré drží našu spoločnosť
pohromade. V roku 2018 sme už nemohli pohodlne
odsunúť odpoveď na otázku, ako politická reprezentácia
našej krajiny dokáže tieto hodnoty rozvíjať a zveľaďovať. Či
ich dokáže aspoň rešpektovať a chrániť.
Máme za sebou rok, v ktorom sa nedalo vyhnúť
pochybnosti, aká životaschopná je spoločnosť, v ktorej
panuje hlboká nedôvera v štát a jeho schopnosť zaistiť
spravodlivosť. Boli sme konfrontovaní s obavou, či
dokážeme bojovať za spoločný záujem. Či sa vôbec dokážeme dohodnúť na tom, čo má byť naším spoločným
záujmom. V roku 2018 sme si museli zložiť ružové okuliare pri písaní úspešného príbehu našej vlastnej krajiny,
aby sme boli schopní čeliť znechuteniu, nedôvere a strate nádeje v lepšiu budúcnosť. Obstáli sme v tejto skúške?
Bolo by trúfalé vynášať akési definitívne historické verdikty. Napriek tomu odpoviem. Áno, obstáli sme. Verím, že
do roku 2019 vstupujeme ako silnejšia a odolnejšia spoločnosť. Vďaka vám, vďaka všetkým ľuďom, ktorí
rozhorčenie, hnev aj strach premenili na poctivú snahu o lepšiu krajinu.‘‘

Prezident kritizoval Nejvyšší správní soud
Prezident Miloš Zeman si podle zprávy deníku iDnes premiéru Andreji Babišovi postěžoval během schůzky v Lánech
na Nejvyšší správní soud. Instituce prý svými rozhodnutími nahrává ekologickým aktivistům. Premiér dodal, že vzal
na vědomí prezidentovy názory a poznamenal, že soudy jsou nezávislé a také se tak chovají. Prezident Zeman
kritizoval NSS i v televizi Barrandov, kde často vystupuje. Uvedl tam, že soud zrušil územní plán Jihomoravského
kraje, stavbu zdymadla na Labi u Přelouče a novou spalovnu v Plzni, fungující pouze ve zkušebním provozu.

Mistrík a Šefčovič favoritmi slovenských prezidentských volieb
Prvé kolo slovenských prezidentských volieb bude 16. marca. Favoritmi sú teraz Robert Mistrík a Maroš Ševčovič,
profesionálny diplomat, ktorý je podpredsedom Evropskej komisie v Bruseli. Volilo by ich podľa prieskumu
agentúry Focus pre TV Markíza rovnakých 16,5 percent voličov. Tretí byl Štefan Harabin s 11,7 percentami a na
dalších pozíciach sa zaradili Béla Bugár (Most-Híd) s 10,1 a Zuzana Čaputová s 9 percentami. V druhom kole 30.
marca by sa tak stretli Mistrík, s podporou opozičnej strany Sloboda a solidarita a Ševčovič, podporovaný Smerom.

***************************************************
Britská skupina Spoločnosti pre vedy a umenia SVU pozývá krajanov na prednášku
Veronika Marešová: Výsledky výskumu o zmenách životného postoja Čechov a Slovákov
v dôsledku pobytu v Británii a ich postoj k Brexitu.
v sobotu 23. februára 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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ZPRÁVY Z DOMOVA
Biskup Malý protestoval proti návrhu zdanění církevních restitucí
Pomocný pražský biskup Václav Malý zaslal protestní dopisy proti způsobu schválení zdanění peněžitých církevních
restitucí předsedům Sněmovny a Senátu. Podle Malého si vládní strany pokrytecky a bezskurpulózně koupily podporu
KSČM a zdanění kompenzace za komunistickou krádež majetku po únoru 1948 označil za zcizování majetku nepříliš
oblíbených menšin pod pláštíkem zákonnosti. Sněmovna sice zdanění schválila, avšak Senát jí údajně předlohu vrátí a
po opakování půjde spor k Ústavnímu soudu. Biskup v dopisech označil tvrzení vůdce poslanců ANO Jaroslava
Faltýnka, že pro vypočítání náhrad není třeba analýza, neboť stačí selský rozum, za aroganci. Zdůraznil také, že jde o
okradení nástupců těch, které komunisté po desetiletí okrádali, což připomíná, že třicetiletá cesta české společnosti od
pádu totality nemusí samovolně směřovat ke stále vyšším úrovním svobody, zákonnosti a demokracie.

DUCHOVNÉ SLOVO
Z posolstva Svätého Otca Františka k 52. svetovému dňu pokoja

Dobrá politika je v službe pokoja

Keď Ježiš posielal svojich učeníkov na misiu, povedal im: „Keď vojdete do niektorého domu, najprv
povedzte: ,Pokoj tomuto domu!‘ Ak tam bude syn pokoja, váš pokoj na ňom spočinie; ak nie, vráti sa k vám“ (Lk 10,
5 – 6). Ponuka pokoja je jadrom poslania Kristových učeníkov. A táto ponuka je adresovaná všetkým ľuďom, ktorí
uprostred tragédií a násilia ľudských dejín dúfajú v pokoj. „Dom“, o ktorom Ježiš hovorí, to je každá rodina, každé
spoločenstvo, každá krajina, každý kontinent vo svojej jedinečnosti a vo svojich dejinách; a predovšetkým je to
každá osoba, bez rozdielu a diskriminácie. A je to aj náš „spoločný dom“: planéta, ktorú nás Boh poslal obývať a o
ktorú sa máme starostlivo starať. Toto je tiež moje prianie na začiatku nového roku: „Pokoj tomuto domu!“
Výzva dobrej politiky
Pokoj sa podobá na nádej, o ktorej hovorí Charles Péguy; je ako krehký kvet, ktorý sa usiluje rozkvitnúť uprostred
skál násilia. Poznáme to: snaha získať moc za každú cenu vedie k zneužívaniu a nespravodlivosti. Politika je
základným prostriedkom na budovanie občianskeho života a ľudských diel, no ak ju jej aktéri neprežívajú ako
službu ľudskému spoločenstvu, môže sa stať nástrojom utláčania, marginalizácie a dokonca deštrukcie.
„Kto chce byť prvý“ – hovorí Ježiš – „nech je posledný zo všetkých a služobník všetkých“ (Mk 9, 35). Ako
zdôraznil pápež sv. Pavol VI.: „Keď sa berie politika na všetkých jej rôznych úrovniach – miestnej, regionálnej,
národnej i svetovej – skutočne vážne, potvrdzuje to povinnosť človeka, každého človeka, uznať konkrétnu realitu a
hodnotu slobodnej voľby, ktorá mu je daná, aby sa spoločne s druhými usiloval uskutočniť dobro mesta, národa,
ľudstva“.
Politická funkcia a zodpovednosť predstavuje v skutočnosti trvalú výzvu pre všetkých tých, ktorí prijali mandát
slúžiť vlastnej krajine, ochraňovať tých, čo v nej bývajú, a pracovať na vytvorení podmienok pre dôstojnú a
spravodlivú budúcnosť. Ak sa politika uskutočňuje na báze rešpektovania života, slobody a dôstojnosti osôb, môže
sa stať skutočne znamenitou formou lásky k blížnemu.
Láska k blížnemu a ľudské cnosti: základ politiky slúžiacej ľudským právam a pokoju
Pápež Benedikt XVI. pripomenul, že „každý kresťan je povolaný na takúto lásku v zhode so svojím povolaním a
podľa možností pôsobenia v pólis (meste). [...] Keď ho oživuje láska, angažovanosť za spoločné dobro má väčšiu
hodnotu ako čisto sekulárne a politické úsilie. [...] Keď je činnosť človeka na zemi inšpirovaná a podporovaná
láskou, prispieva k budovaniu toho univerzálneho Božieho mesta, ku ktorému smerujú dejiny ľudskej rodiny“. Je
to program, v ktorom sa môžu nájsť všetci politici, nezávisle na ich kultúrnej alebo náboženskej príslušnosti, ktorí
chcú spoločne pracovať pre dobro ľudskej rodiny a pritom praktizovať ľudské cnosti – spravodlivosť, rovnosť,
vzájomný rešpekt, úprimnosť, čestnosť, vernosť – ktoré sú predpokladom dobrého politického konania.
V tejto súvislosti je vhodné si pripomenúť „blahoslavenstvá politika“ pochádzajúce od vietnamského kardinála
Françoisa-Xaviera Nguyễna Vãn Thuậna, ktorý zomrel v roku 2002 a bol verným svedkom evanjelia:
Blahoslavený politik, ktorý svoju úlohu náležite pozná a plne si ju uvedomuje.
Blahoslavený politik, v osobe ktorého sa zračí dôveryhodnosť.
Blahoslavený politik, ktorý pracuje pre spoločné dobro a nie pre svoj vlastný záujem.
Blahoslavený politik, ktorý zostáva verne dôsledný.
Blahoslavený politik, ktorý buduje jednotu.
Blahoslavený politik, ktorý sa usiluje o uskutočnenie radikálnej zmeny.
Blahoslavený politik, ktorý vie počúvať.
Blahoslavený politik, ktorý nemá strach.
Každé nové voľby, každé volebné obdobie, každý krok verejného života predstavuje príležitosť na návrat k
zdrojom a odkazom, ktoré inšpirujú spravodlivosť a právo. Sme presvedčení o tom, že dobrá politika je v službe
pokoja; rešpektuje a podporuje základné ľudské práva, ktoré sú zároveň vzájomnými povinnosťami, aby sa medzi
súčasnými a budúcimi generáciami vytvorilo puto dôvery a vďačnosti.
/Z internetových stran TK KBS/

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

Dr. Mark Whelan: Britain and Bohemia in the 15th Century
The English Struggle Against the Hussite Movement

v úterý 5. března 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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ZPRÁVY Z DOMOVA VE ZKRATCE
o Severní Morava se prý už nedá zachránit od kůrovce, ničícího
stromy a letos má být podle expertů napadeno dvakrát více dřevin
než loni. Uvedl to deník Lidové noviny s tím, že loni bylo napadeno
15 milionů stromů. O Do nominačnej desiatky v ankete o
najväčšieho Slováka organizovanej Rozhlasom a televíziou Slovenska
sa dostali okrem Štefánika, Husáka a Dubčeka aj Andrej Hlinka,
Ľudovít Štúr, Juraj Jánošík, Cyril a Metod aj cyklista Peter Sagan,
speváčka Marika Gombitová a oblúbený obetavý kňaz Anton Srholec.

DOPIS Z PRAHY

Děti, Velehrad vás všechny zve do

Lekce z Venezuely

KLUBU ČESKÝCH DĚTÍ

Na velké slepé zdi, která dominuje náměstí v Semilech,
Učte se česky -- hrajte hry -- najděte
zůstal z předsametových let obraz rudé hvězdy se
si nové kamarády
srpem a kladivem. Nová městská rada nejdřív nevěděla
OPIČKY (2 – 4) : 11:00 – 12:00
co s tím, posléze to vyřešila tak, že dala připsat citát
TYGŘÍCI (4 - 7) : 12:10 – 13:10
moudrého muže. Nedlouhá věta, která tam teď je,
připomíná, že pokud se nepoučíme z historie, jsme odsouzeni
k tomu, abychom si její neblahé stránky zopakovali. Od
NEDĚLE 3.2. a 10.2. (pak pololetky)
čehož nás Pán Bůh ochraňuj (dodávám já).
Velehrad, 39 Lonsdale Rd., Barnes, SW13 9JP
Vzpomněl jsem si na tu větu mnohokrát, zejména od
INFO@CZECHLANGUAGECLUB.CO.UK
doby, kdy - přirozeným během času - se počet obyvatel naší
země, kteří znají dobu reálného socialismu pouze z vyprávění,
přehoupl přes počet osob, které tuto dobu zažily na vlastní kůži.
Jsem, pravda, jedním z dosud přežívajících pamětníků, ale nechci vyprávět o starých zlých časech, kdy
jsme byli na doživotí zavřeni ve státní kleci, a kdy systém vědeckého plánování společnosti nám často
odpíral ty nejzákladnější životní potřeby. Zato chci poprosit naše mladší součastníky, aby zdvihli hlavy od
svých plných talířů a mobilních obrazovek a podívali se dál, mimo náš bezpečný a blahobytný kontinent.
Minulé století nám přineslo mnoho děsivých příkladů totality, ale i století jednadvacáté je - bohužel stále nabízí. Nejvýraznějši, i když ne ojedinělý, je v tuto chvíli příběh Venezuely. Za mých studentských let a i
dlouho potom to byla nejbohatší země Jižní Ameriky, se zásobami přírodního bohatstvi, které na západní
polokouli neměly obdoby.
Po dvaceti letech socialismu je to země, ze které její obyvatelé utíkají (2 miliony za posledních pět let) a
ti, kteří zůstávají, čelí bídě, kde smrt hlady není ničím neobvyklým. Inflace ve Venezuele se nyní pohybuje v
řádu deseti milionů procent. Dvacetiletý “nový” režim dokázal neuvěřitelné: zbídačit miliony chudých.
Jako vždy v těchto případech, apoštolové socialismu, bezpeční a sytí na evropských či
severoamerických univerzitách a v demokratických parlamentech, ti samí kteří před lety velmi hlasitě fandili
zavádění totalitárního systému ve Venezuele, nyní zjišťuji, že to vlastně nebyl ten “pravý” socialismus.
Namátkou uvedu amerického věrozvěsta Noama Chomského, u vás v Anglii například vůdce dnešni Labour
Party Jeremy Corbyna.
Abych dotáhl příběh Venezuely: proti Chavezovu dědici Madurovi a režimu, který představuje, se
vydaly do ulic Caracasu demonstrovat statisíce lidí a za právoplatného prezidanta se prohlásil Juan Guaidó,
předseda parlamentu za stranu Voluntad Popular. Maduro se drží moci zuby nehty. Zdá se, že generály a
plukovníky má na své straně, tak kdoví jak to dopadne. Vemte si, že tenhle text posílám do Londýna několik
dní před koncem ledna. A týden je někdy v politice dlouhá doba.
Od specifického k obecnému. Socialismus je systém který znamená, že stát přebírá a řídí většinovou
část národní ekonomiky a provádí nucenou redistribuci bohatství. To odporuje lidské přirozenosti do té míry,
že všichni (skoro všichni) končí v chudobě a nesvobodě. Když dojde k nejhoršímu (a k tomu vždycky dojde),
jeho obdivovatelé prohlásí, že tohle nebyl ten opravdový socialismus. Ale počkejte příště...
Z adresy poblíže Olšanských hřbitovů v Praze všechny zdraví Honza Krátký.

***************************************************
BCSA – British, Czech and Slovak Association a Velvyslanectví ČR srdečně zvou krajany na prezentaci

členek Mezinárodního sekretariátu Amnesty International, Susan Jenkinson a Julia Sherwood:

Amnesty International & Prisoners of Conscience in Czechoslovakia in the 1980s
(Julia Sherwood také vzpomene svého otce Jana Ladislava Kaliny, který byl vězněn za knihu vtipů a poslech desky Karla Kryla)

v úterý 19. února od 18.30 do 20.30 v sále velvyslanectví ČR
26 Kensington Palace Gardens, London W8 4QY
Vstup pro členy zdarma, studenti £5 a nečlenové £10 Registrace nutná přes Eventbrite, vstupné zahrnuje občerstvení

BCSA zve krajany a anglické přátele i na tradiční středeční setkání ,,Get to know you‘‘
příště 13. února 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

***************************************************
-- 5 --

***************************************************
Nenechte si ujít, aneb trochu kultury v Londýně a okolí v únoru
o
o

1. února připomínáme koncert Smetanova Tria na londýnském Velehradě v 19.30 (viz lednové číslo Vel ZSprav)
Také v únoru a až do 15. května pokračuje v Tate Britain, Room N, 93 Millbank, SW1P 4RG, retrospektivní
výstava 50ti 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 ilustrují
běh a změny života v Československu, ČR i UK. Info: http://www.theheroinecollective.com/marketa-luskacova/
o
4., 6., 9., 18., 21., 26. února od 20 hodin (v 19hod. 9.2.) uvede Royal Opera House Covent Garden, Bow Street,
London, WC2E 9DD, operu Leoše Janáčka Káťa Kabanová pod taktovkou Edwarda Gardnera a s Amandou Majeski a
Pavlem Černochem v hlavních rolích. Info a vstupenky: 020 7304 4000 a http://www.roh.org.uk/seasons/2018-19
o
5. února v 19.30 vystoupí v Royal Festival Hall. Southbank Centre, Royal Philharmonic Orchestra pod taktovkou
Lionela Bringuiera s Dvořákovým Koncertem pro cello v Bmoll s cellistou Danielem Müllerem Schottem. Info: 020 3879
9555 a www.southbankcentre.co.uk.
o
13. února od 13 hodin vystoupí ve Wigmore Hall, 36 Wigmore St., W1U 2BP, Britten Sinfonia. Na programu
Janáčkova Pohádka a Sonáta pro flétnu, housle a klavír Bohuslava Martinů a skladby Messiaena, Finnise a
J.S.Bacha. Info a vstupenky: 020 7935 2141 a https://wigmore-hall.org.uk/
o
17. února od 19.30 vystoupí v Royal Festival Hall, Southbank Centre, Philharmonia Orchestra pod taktovkou
Jakuba Hrůši s osmi Dvořákovými Slovanskými tanci. Info: 020 3879 9555 a www.southbankcentre.co.uk
o
26. února od 19 hodin se koná v kinosále velvyslanectví ČR, 26-30 Kensington Palace Gardens, W84QY,
přednáška The Wonders of Life v rámci Science Café Českého centra. Přednáší česká embryoložka Zuzana Holubcová
z Masarykovy university, Brno. Informace a vstupenky (5 liber plus booking) České centrum (viz níže)

***************************************************
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
V roce 2019: 6.1., 10.2., 10.3., 14.4., 5.5., 9.6.

sa konajú o 13 tej (slovensky/česky) a 19.30 v nedeľe (nie v
júli, auguste a septembri) a v pondelok a prvý piatok o 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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