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Březen opět smutný jako únor... 
Za první republiky (a pak opět ještě pár let po válce) se vždy  

7. března oslavovaly narozeniny prezidenta T.G.Masaryka. Pak to 

komunisté zakázali, jako i mnohé další projevy národní historické 

paměti. Potom nám už na březen zbyly jen smutné a tragické  

události. Na oslavách TGM jim zjevně vadila i smrt jeho národem 

oblíbeného syna Jana, který byl ,,zasebevražděn‘‘ v budově  

ministerstva zahraničí v Černínském paláci v Praze vylezením z  

úzkého okna koupelny jeho tamního bytu na půlmetrovou římsu a  

pak nalezen mrtev 10. března 1948 ráno v pyžamu o pár metrů dál,  

nikoliv pod oknem, na dlažbě dvora. To vzpomínání na TGM by  

jaksi nevhodně kalila o tři dny později připomínka podivné smrti  

jeho syna. Česká televize nedávno připomněla, že v této souvislosti 

Rusko dodnes odmítá nahlédnutí do archivovaných materiálů  

sovětské tajné policie, později přejmenované na KGB.  

    Narozeniny prezidenta Osvoboditele, jak se TGM přezdívalo, 

byly pak už jen soukromě vzpomínány za dob nacistického teroru po okupaci torza Československa 15. března 1939 

hitlerovskou armádou. Ono letos kulaté datum vlastně smutnou sérii našich zmíněných ,,březnových Id‘‘ začíná a asi 

by bylo těžké nalézt krajany, kteří by si nevybavili záběry smutných tváří na chodnících a starší paní hrozící na 

Václavském náměstí pěstí tankům Wehrmachtu, nebo ničení našich hraničních závor hitlerovskými vojáky a také ta 

utrpení, tragédie a zvěrstva, které pak postupně v dalších letech následovaly. Vše začalo Mnichovem, což by měl v 

sále velvyslanectví ČR osvětlit prof. Pierre E. Caquet z Cambridge 27. března v šet večer. Bude to jistě zajímavé! 

     Po válce a po únorovém převratu pak přibyl už zmíněný 10. březen Jana Masaryka. Je symptomatické pro onu 

dobu začínajícího stalinistického teroru a pro následující čtyři desítky let trvání komunistického režimu, že ani po 

téměř třech čtvrtinách století není možné s určitostí doložit všechna fakta této tragické události. 

     Pro nás krajany ve Spojeném království je, jak upozorňuje fotografie, březen ještě více smutným měsícem kvůli 

úmrtí duchovního vůdce naší komunity Otce Langa 21. března 2007. Ano, je tomu už 12 let od onoho dne, kdy jeho 

obětavé srdce dotlouklo a my vzpomínáme a hodnotíme jeho odkaz, neúnavnou činnost v komunitě i mimo ní, 

včetně založení londýnského Velehradu a zásluh o obnovení demokracie v naší vlasti. Vždyť to byly jeho aktivity 

v European Liaison Group porobených národů, v Naardenském hnutí, ve Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, 

v akcích na podporu Charty 77 a jejích vězněných protagonistů, včetně Václava Havla a jeho neustálé apely na 

britské politiky všech stran, aby nezapomínali na osud okupovaného Československa a aktivně pomáhali obětem 

režimu. Ti z nás, kteří jsme každoročně demonstrovali před velvyslanectvím a také mimo jiné pochodovali třeba v 

průvodu a účastnili se početné demonstrace na zaplněném Trafalgarském náměstí v den desátého výročí srpnové 

okupace roku 1968, dobře pamatujeme, že to všechno, včetně projevů ministrů a účasti pobaltských, polských a 

dalších londýnských komunit, zorganizoval právě Otec Lang. O to více jsme se pak radovali, když se režim zhroutil 

a nová vláda uznala zásluhy Otce Langa a on pak mohl nejen přivítat v Londýně prezidenta Havla i členy své rodiny, 

ale také opět navštívit rodnou zemi a pak obklopen péčí komunity zaslouženě odpočívat. Nezapomeneme! /jn/ 

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

         Českou mši svatou v neděli 10. března ve 14 hodin 
   

kterou bude sloužit v Espinosově sále Velehradu P. Roman Czudek, rektor Nepomucena v Římě 
                            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 

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

  

  LONDÝN NEZAPOMÍNÁ NA OTCE LANGA 

 

 

 

 

 

 

 

 P. dr. Jan Lang, SJ (24.6.1919 – 21.3.2007)    
  (na fotografii s prezidentem Václavem Havlem    
  během jeho návštěvy Londýna v r. 1990 – viz str. 3) 
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ZPRÁVY Z LONDÝNA A KOMUNITY 

Hudební lahůdka na Velehradě, aneb 
Smetanovo trio nadchlo krajany   
Pátek 1. února byl na londýnském Velehradě svátkem  
hudby, neboť v přeplněném hlavním sále vystoupilo dlouho 
očekávané Smetanovo trio z Prahy (viz fotoreportáž). Reakce  
návštěvníků byly více než nadšené! Jak známo, Smetanovci 
koncertují už 80 let a procítěnost podání děl Bohuslava  

Martinů a Sergeje Rachmaninova byla toho jasným důkazem.  
   Mimochodem, oba skladatelé měli podobný osud v  
důsledku příchodu komunistického režimu a emigrovali.  
O osudu Martinů víme (narozen 1890 v Poličce a bydlel s  
rodiči na věži tamního kostela a zemřel v exilu ve švýcarském 
Liestalu v roce 1959), ale není už tolik známo, že skladatel, 
klavírista a dirigent Rachmaninov (1873 – 1943) odešel z  
Ruska po revoluci a zemřel v kalifornských Beverly Hills... 
  

Mše s přednáškou zaujala 
Obvyklá česká mše na Velehradě 10. února byla sloužena 
v Espinosově sále Otcem Tomášem Roulem z římského  
Nepomucena a byla velmi početně navštívena. Po mši pak  

následovala jeho velmi zajímavá ,,ilustrovaná‘‘ přednáška na  
neobvyklé téma ,,Boží vůle‘‘ a vyrojila se řada dotazů.  
Nakonec mnozí pokračovali v diskusi i během občerstvení a  
debata se téměř ,,zvrtla‘‘ ve filozofickou disputaci, jak se na  
dané téma pochopitelně slušelo...   
  

Studenti zvou na středoevropskou           Z koncertu Smetanova tria na Velehradě a pohled do sálu před zahájením 
konferenci a na ,moderní‘ Smetanovu Libuši   
Konference o vývoji v ČR a SR a Smetanova Libuše v  
provedení studentského operního ansámblu budou v březnu  
soutěžit o pozornost krajanů v Londýně. První z nich  
organizují studenti z Czech and Slovak Society na University  

of London 3.března a upozorňují, že půjde už o třetí Central  
European Conference. Bude se konat v nové posluchárně  
známé London School of Economics, zvané Sheik Zayed  
Theatre v Lincoln’s Inn Fields (číslo 54) a bude tématicky 
strukturována ve čtyřech panelových diskusích na témata:  

Social inequalities: are we truly equal in Czechia and Slovakia;  
The rule of law: can law protect liberal democracy? Public  
healthcare crisis: are private providers the answer? a nakonec  

The future of the energy industry: how should it look in        

Central Europe? Bude velmi zajímavé, jak se studenti a jejich pozvaní členové těchto panelů z univerzit v ČR a SR 
zhostí těchto nelehkých témat. Konference začíná v neděli 3. března v 8 hodin ráno a potrvá s recepcí do jedné 
v noci a další podrobnosti, včetně přihlášení a vstupenek (od 15 a 19 liber pro studenty, do 35 a 39 liber pro 
,,profesionály‘‘) jsou k dispozici na http://ceconference.co.uk/home 
   Druhou studentskou událostí března bude uvedení Smetanovy Libuše souborem University College Opera 
v rekonstruovaném divadle Bloomsbury Theatre a to ve značně modernizovaném provedení na pozadí kulis 
mrakodrapů velkoměsta, kde Libuše je ředitelkou rodinné právnické firmy a dostane se do konfliktu s dvojicí 
spolupartnerů Chrudošem a Šťáhlavem po sexistickém útoku na její vedení firmy. Ne tedy pro všechny milovníky 
Libuše (kterou zazpívá zkušená novozélandká sopránistka z Berlína Kirstin Sharpin). Orchestr povede známý dirigent 
Charles Peebles a Přemysla pak ztvární britský baryton Robert Davies a dobře obsazeny jsou i další role. Jistě to bude 
zajímavý modernizující experiment, ale po uvedení Dalibora v ENO v osmdesátých letech, kde byl český královský dvůr 
oblečen do rubášek na pozadí kulis pravoslavných chrámů s věžemi ve tvaru cibulí, dle představ tehdy populárního 
řeckého dramaturga, nebude našinci asi jasné, jak by se díky takto modernizované Libuši měli Britové seznámit 
s bájeslovím dávných českých dějin. Asi spíše půjde o Smetanovu hudbu a pak je vždy možné zavřít oči a naslouchat a 

hodnotit provedení. Inu, uvidíme, představení budou 18., 20., 22., a 23.března od 19.30 a vstupenky za 25 liber, 
koncese 17 liber a studenti UCL 9 liber. Info: www.thebloomsbury.com a také www.ucopera.co.uk 

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

          Ivan Štípala: Kelti na českom a slovenskom území a v Británii  
                              Po prednáške valná hromada SVU 
 

              v sobotu 30. marca 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!!! 

***************************************************                                                         
                                                      -- 2 -- 

 

 

 

 

http://ceconference.co.uk/home
http://www.thebloomsbury.com/
https://www.svu2000.org/london


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

Budeme vzpomínat na naše zemřelé  
krajany v březnu  
 

Tento měsíc budeme opět vzpomínat úmrtí našeho P. dr.  

Jana Langa SJ, po více než půl století faktického vůdce  
naší komunity v Británii, kněze, rádce, vězně nacistů a 

bojovníka proti komunistickému režimu a za obnovení  
demokracie, založitele a propagátora londýnského  
Velehradu. Rodák z moravského Rajhradu, Otec Lang  
zemřel 21.března 2007. Nezapomeneme!  Další naši  
zemřelí, kterých tento měsíc vzpomeneme, zahrnují  
opatrovnici generála Lišky a učitelku Zdeňku Pokornou  
(3.3.2007), dále plk. Jaroslava Brázdila, navigátora/ 
střelce slavné 311.čs. bombardovací perutě (a předtím     Z české mše na Velehradě a P.Tomáš Roule přednáší na téma Boží vůle 
vojáka 2.čs pěšího pluku ve Francii a 1.čs. samostatné  
brigády v Anglii) a po mnoho let nakonec i farníka  
londýnského Velehradu (1.března 1997), také 1.března  
(2009) Petra Uruby z téže perutě, dále (15. března) plk. 
Zbyňka Nečase-Pembertona z naší 68. noční perutě,  
gen. Rajmunda Půdy, hrdiny Bitvy o Británii z naší 310.  
stíhací perutě (17.3.2002), sira Franka Lampla z Bovis  
International, vězně Osvětimi a Dachau (23.3.2011) a  

pochopitelně si připomeneme i narozeniny prezidenta  
Tomáše G. Masaryka (7.března 1850 v Hodoníně) a  
vraždu jeho syna Jana, ministra zahraničí (10.3.1948). 

o Správní rada srdečně děkuje pí. Lole Hruškové za dar!  
 

Mnichov, hrdinka holokaustu a filozof 
Jan Patočka - březnová nabídka v Londýně 
Během března se nabízí celá řada zajímavých a velmi  
informativních akcí. Je to také například přednáška prof.  
Pierra E. Caqueta z cambridgské univerzity v sále  
velvyslanectví ČR 27.března od 18 hodin pod názvem  

The Bell of Treason – The Munich Agreement and its  
Aftermath. Caquet je uznávaný historik a přednáška 
bude připomenutím zrady a ponížení Československa v  
září 1938. Info: Eventbrite, www.pecaquet.com a BCSA. 
   Další pohled do historie slibuje panelová diskuse se 
čtyřmi badateli, nazvaná Marie Schmolka, the Forgotten    V minulém roce jsme se rozloučili s našimi hrdiny, veterány čs. perutí RAF (l.-r.): 

Heroine who Saved Thousands from the Holocaust ve       gen.Otto Schwarzem ze 311ky,, plk.Miroslavem Liškutínem ze 312ky a 

Wiener Library na adrese 29 Russell Square, WC1B 5DP,  plk. Arnoštem Polákem opět ze 311ky. Budeme na ně v Brookwoodu vzpomínat 
14. března od 18 hodin. Pražanka Marie reprezentovala  
ČSR na Evianské konferenci o uprchlících v r. 1938 a pak pomohla tisícům lidí opustit zemi po okupaci nacisty. Info: 
Eventbrite a na https://www.wienerlibrary.co.uk. 
    Tyto březnové akce však začnou už 11. března v 18.30 promítnutím dvou filmů o významném filozofu a jednom 
z představitelů disidentské Charty 77, prof. Janu Patočkovi v Regent Street Cinema, 307 Regent St., W1B 2HW. Po 
filmech pohovoří na pozvání organizátorů The Rimbaud and Verlaine Foundation info@rimbaudverlaine.org a 
University of Westminster tři experti a autoři studií o Patočkovi. Info též spoluorganizátor České centrum Londýn. 
 

 

ZPRÁVY Z DOMOVA                                                                                                                                                 

Prezident Zeman pozval venezuelského prozatímního prezidenta na návštěvu ČR                                           

Prezident Zeman rozhněval KSČM pozváním předsedy venezuelského parlamentu a nyní prozatímního prezidenta země 
Juana Guaidóa na návštěvu ČR a navíc přirovnal tamní vývoj k sametové revoluci. Učinil tak po uznání Guidóa 
prezidentem vládou ČR v souladu s návrhem ministra zahraničí Tomáše Petříčka, jehož odvolání komunisté požadují 
a hrozí ukončením tolerance vládě premiéra Babiše. Ten prohlásil, že komunisté nerozhodují o tom, kdo bude ve vládě 
a odmítl Petříčka odvolat. Komunisté také požadují odvolání ministra dopravy Ťoka a nadále hrozí vypovězením 
toleranční dohody. Premiér Babiš byl mezitím pozván na 7. března k návštěvě Bílého domu a komunisté se neradují. 

   Průzkumy volebních intencí ukazují, že Babišova ANO by nyní získala 32% hlasů, stejně jako minule. Piráty by 
volilo 16,5% voličů, ODS 13,5%, SPD 7%, KSČM 6,5%, TOP09 5,5% a po 5% lidovci, ČSSD a STAN. 

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

            Andrea Kmecová: An illustrated talk on the history of Slovak music  
                                      

           v úterý 19. března od 18.30 do 20.30 v sále velvyslanectví ČR 
                                     

                                  26 Kensington Palace Gardens, London W8 4QY 
  

                   Vstup pro členy zdarma, studenti £5, nečlenové £10 Registrace nutná přes Eventbrite, nebo na 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  vstupné zahrnuje občerstvení 
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ZPRÁVY Z DOMOVA  

Vyznamenanie ,,Spravodliví medzi národmi‘‘ pre dalších 15 Slovákov 
Veľvyslanectvo SR informovalo, že Izraelské štátne vyznamenanie Spravodliví medzi národmi za nezištnú pomoc 
prenasledovaným Židom počas holokaustu získalo ďalších 15 Slovákov. Bol medzi nimi aj roľník zo Skalitého Ondrej 
Čanecký, ktorý v apríli 1944 našiel na svojom poli na smrť vyčerpaných väzňov, ktorí ušli s dokumentami 
o holokaustu z koncentračného tábora Osvienčim. Čanecký riskoval vlastný život keď sa ich rozhodol zobrať do svojho 
domu, postarať sa o nich a neskôr im zabezpečil falošné doklady na mená Rudolf Vrba a Jozef Lánik. Až vďaka ich 
svedectvu sa svet prvýkrát dozvedel pravdu o hrôzach v tábore Osvienčim. Ich správa je jedným z najvýznamnejších 
dokumentov tragédie holokaustu a nazýva sa Protokol z Osvienčimu a hovorilo sa o nej v minulom roku na 
veľvyslanectve SR o výročiu holokaustu za prítomnosti profesorky Gerty Vrbovej, bývalej manželky už nebohého 

Rudolfa Vrbu, ktorá pôsobila ako profesorka neurológie na slávnej londýnskej univerzite UCL. Profesorka Vrbová, 
podporila nomináciu Ondreja Čaneckého a teraz zaslala veľvyslancovi Ľubomírovi Rehákovi esej bratislavskej 
gymnazistky Nikol Rácovej o svedectve väzňov, ktorá s ňou vyhrala súťaž stredných škôl o stratených susedoch. 
 

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

,,Dobrá politika je v službe pokoja‘‘ 
Neresti politiky 
Popri cnostiach, žiaľ, v politike nechýbajú ani neresti, spôsobené jednak osobnou neschopnosťou, jednak 
pokrivenosťou prostredia a inštitúcií. Všetkým je jasné, že neresti politického života oberajú o dôveryhodnosť 

systémy, v ktorých sa politika uskutočňuje, rovnako ako podrývajú autoritu, rozhodnutia a skutky osôb, ktoré sa 
jej venujú. Tieto neresti, ktoré oslabujú ideál pravej demokracie, sú hanbou verejného života a ohrozujú sociálny 
mier. Ide o korupciu – v rôznych formách sprenevery verejného majetku alebo manipulatívneho zaobchádzania s 
ľuďmi –  o popieranie práva, pohŕdanie spoločenskými pravidlami, nelegálne obohacovanie, odôvodňovanie moci 
silou alebo pod svojvoľnou zámienkou „štátneho záujmu“, o tendenciu upevňovania moci, xenofóbiu a rasizmus, 
nezáujem o životné prostredie, drancovanie prírodných zdrojov kvôli okamžitému zisku a pohŕdanie tými, čo boli 
prinútení k vysťahovalectvu.  
 

Dobrá politika podporuje účasť mladých a dôveru v druhých 
Keď je vykonávanie politickej moci zamerané výlučne na ochranu záujmov niekoľkých privilegovaných jednotlivcov, 
budúcnosť je kompromitovaná a mladí ľudia môžu byť v pokušení prepadnúť nedôvere, lebo sú odsúdení zostať na 
okraji spoločnosti, bez možnosti spoluutvárať budúcnosť. Ak však politika nájde konkrétne vyjadrenie v podpore 
mladých talentov a povolaní, ktoré chcú realizovať, vo svedomí i na tvárach sa rozhostí pokoj. Vzniká dynamická 
dôvera v zmysle: „ja ti dôverujem a spolu s tebou verím“ v možnosť pracovať spoločne pre spoločné dobro. Politika 
slúži pokoju, ak sa prejavuje v tom, že uznáva charizmy a schopnosti každej osoby. „Čo je krajšie ako podaná ruka? 
Boh chcel, aby slúžila na dávanie a prijímanie. Boh nechcel, aby zabíjala (porov. Gn 4, 1), alebo aby spôsobovala 
utrpenie, ale aby sa starala a pomáhala žiť. Popri srdci a rozume sa môže aj ruka stať nástrojom dialógu“.  
    Každý môže prispieť k budovaniu spoločného domu vlastným kameňom. Autentický politický život, ktorý sa 
zakladá na práve a čestnom dialógu medzi subjektmi, zakaždým znovu povstáva z presvedčenia, že každá žena, 
každý muž a každá generácia v sebe skrýva prísľub novej vzťahovej, intelektuálnej, kultúrnej a duchovnej energie. 
Nikdy nie je jednoduché prežívať takúto dôveru, pretože ľudské vzťahy sú veľmi zložité. Zvlášť v týchto časoch, keď 
žijeme v atmosfére nedôvery, zakorenenej v strachu z iných alebo cudzincov, v úzkosti zo straty vlastných výhod. To 
sa, žiaľ, prejavuje aj na úrovni politiky v postojoch uzavretosti alebo nacionalizmu, spochybňujúcich bratstvo, ktoré 
náš globalizovaný svet tak veľmi potrebuje. Dnes viac ako inokedy potrebujú naše spoločnosti „tvorcov pokoja“, 
ktorí sa môžu stať skutočnými poslami a svedkami Boha Otca, ktorý chce dobro a šťastie ľudskej rodiny. 
   

Nie vojne a stratégii strachu 
Keď si sto rokov po skončení prvej svetovej vojny pripomíname mladých ľudí padnutých počas týchto bojov a útrapy 
civilného obyvateľstva, chápeme dnes lepšie ako včera strašné poučenie z bratovražedných vojen: že totiž pokoj 
nemožno nikdy redukovať len na rovnováhu síl a strachu. Držať niekoho v ohrození značí ponížiť ho do postavenia 
objektu a popierať jeho dôstojnosť. Preto znovu tvrdíme, že stupňovanie zastrašovania, ako aj nekontrolované šírenie 
zbraní, protirečí morálke a hľadaniu skutočného súladu. Teror páchaný na tých najzraniteľnejších prispieva k 
odchodu celých populácií do exilu, kde hľadajú krajinu pokoja. Také politické reči, ktoré obviňujú migrantov zo 
všetkých ziel a zbavujú chudobných nádeje, sú neprijateľné. Namiesto toho treba zdôrazňovať, že pokoj sa zakladá 
na rešpektovaní každej osoby, bez ohľadu na jej minulosť, na rešpektovaní zákonov a spoločného dobra, a tiež na 
rešpektovaní nám zvereného stvorenia a morálneho bohatstva zdedeného po minulých generáciách. 
     Zvlášť pritom myslíme aj na deti, ktoré žijú v súčasných konfliktných oblastiach a na všetkých, ktorí sa 

zasadzujú za ochranu ich životov a ich práv. Jedno zo šiestich detí je vo svete postihnuté násilím a následkami vojny, 
ak nie priamo samo postavené do roly vojaka či rukojemníka ozbrojených skupín.         /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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https://maps.google.com/?q=26+Kensington+Palace+Gardens,+London+W8+4QY&entry=gmail&source=g
mailto:events@czechfriends.net


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

Z DOMOVA VE ZKRATCE 
o  Rok od vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny  

Kušnírovej sa po celom Slovensku konali desaťtisícové demonštrácie  
– napr. v Bratislave prišlo 30.000 ludí. Prezident Andrej Kiska  
povedal, že máme s najväčšou pravdepodobnosťou vrahov a tušíme 
minimálne jedného z objednávateľov. Takisto ale ostáva veľmi veľa  

otázok a úloh, vrátane navrátenia dôvery ľudí v štát. o  V Bratislave  
zomrel vo veku 87 rokov politológ, Chartista, bývalý rektor Univerzity  

Komenského Miroslav Kusý. o  Velyslanectví ČR upozorňuje na  

nové britské předpisy ohledně víz pro návštěvníky UK na dobu delší  
než 90 dní v souvislosti s odchodem z EU a formulář je k dispozici na  
jeho stránkách a info na adrese: viza.london@embassy.mzv.cz 
 

DOPIS Z PRAHY 

Europarlament 
Bylo mi asi dvanáct let. Když jsme měli vyučování odpoledne,  
tak jsem po škole chodil vyzvednout mámu z práce. Pistolí  
ozbrojený vrátný mě dovnitř nepustil, tak jsem u vrátnice často  
čekal a studoval nástěnku s politickými tématy. Pamatuju si  
na jeden plakát, který připomínal: “Oslovujeme se soudruhu,  
zdravíme Čest práci”. 
    Uvedený pozdrav jsme později používali mezi kamarády a  
zvláštni oblibu si získala jeho rozšířená forma “Čest práci dobře placené”.  
    Vzpomínám zde na tuto maličkost proto, abych připoměl, že odměna je vždy důležitá, a to i tehdy, když 
práce sama jde stranou.  
    Za české poslance do Evropského parlamentu bylo zvoleno i několik kandidátů, kteří dříve seděli v 
parlamentu českém. Člověk nemusí být genius, aby chápal proč přesedlali. Parlamentáři evropšti měli a mají 
nejenom podstatně vyšší plat, ale dostávají peníze navíc za každý den, kdy se zasedání účastní. Podkladem 
pro tyto platby - systému, který stále existuje - je prezenční listina, kterou poslanci podepsují při příchodu do 
budovy parlamentu. Někteří poslanci toto vyčíhli a do parlamentu chodili jen podepsat prezenční listinu a pak 
zase z parlamentu odcházeli. Vyhnuli se tak únavnému sedění ve sněmovně, prezenční příplatek si však 
“vydělali”.  
    To vyčenichal jeden agilní novinář a europoslance odcházející z parlamentu hned po ránu konfrontoval. 
Jistý odcházející europoslanec KSČM mu na dotaz odpvěděl dobře mířenou ranou pěstí a tak se to tehdy 
dostalo do novin. Snad se s touto zapeklitostí Europarlament od té doby vypořadal a naši noví europoslanci, 
které budeme volit v květnu, uvedenému svodu už vystaveni nebudou.  
    Členění evropského parlamentu (má 751 poslanců) není podle podle národů, které je zvolily, nýbrž podle 
politické orientace. Nejčastěji tedy podle stran, které je kandidovaly. Je trošku problém, že některé strany na 
jižním konci Evropy mají zařazení nalevo od středu, zatímco stejné strany jsou na opačném konci Evropy 
považovány za reakčni a pravicové. Jiný zádrhel spočívá v tom, že ačkoliv EU usiluje o to, aby se poslanci (a 
nejen poslanci) zbavili národnostních předsudků, rumunští poslanci se ohlížejí do Rumunska, němečtí 
poslanci podporují německou politiku, Francouzi tlačí francouzské výhody, a tak dále.  
    Navzdory tomu, Europarlament dosud ve své většině fungoval jako nekonfliktní razítko, které dávalo 
demokratický punc rozhodnutím Evropské Komise a nestavělo překážky na cestě k stále těsnější unii 
členských států.  
    Jeví se, že obnova Europarlamantu po letošních volbách by mohla touto tradicí přinejmenším pořádně 
zatřást, neboť Evropou našich dnů obcházejí strašidla nacionalismu a populismu. Ukazuje se, že populismus, 
tak jak se nyní v Evropě vyskytuje, může mít jak formu levicovou, tak i pravicovou. Levicový populismus 
převládá například na Apeninském poloostrově a hnutí Žlutých vest, které už třetí měsíc otřásá Francií, k 
němu nemá daleko. Pravicový populismus nejspíš hrál svoji roli v rozhodnuti Britů odejít z EU a jeho 
výraznou tváří je zánovní politická strana AfD v Německu.  
    V každé z uvedených i dalších zemí to má svá zvláštní specifika. Například v České republice jsou 

populisté “ohební” a nabídnou každému to, co si přeje. V Itálii se pravicoví i levicoví populisté spojili, aby 
mohli převzít vládu. Ve Francii mají váhu jak populisté levicoví, tak i pravicoví, ale spolu se nekamarádí.  
Jinde - například ve Spojeném Královstvi - není jasné, zda se jedná o populismus, nebo o hlas lidu, který 
historický parlamentní systém elit už nereprezentuje.  
    Příklady, které jsem zde zmínil, určitě nejsou tak jednoduché. Laskavý čtenář však jistě pochopí, že žánr 
ani prostor mi nedovolí více. Ostatně: výsledky voleb nejednou ukázaly jak omylné byly všechny předpovědi.                                                       
                                                   Na to se pak může vymluvit i Honza Krátký z Vinohrad.                      

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

              příště 13. března 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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 NEDĚLE 3.3.,10.3.,17.3., 21.3. a 31.3. 
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 



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

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

o   3. a 4. března pořádají studenti známé London School of Economics už třetí Středoevropskou konferenci (viz 

podrobnosti na str.2) a https://www.tickettailor.com/events/centraleuropeanconference/233613           ). 

o   Také v březnu 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   14. března a 21. března v 19.30 zahraje v Barbican Hall, Silk Street, EC2Y 8DS, London Symphony Orchestra pod 

taktovkou Bernarda Haitinka a se sólisty Isabelle Faust (housle) a soprano Anna-Lucia Richter. Na programu 
Dvořákův houslový koncert v A moll a Mahlerova Symfonie č.4 v Gdur. Info: 020 7638 8891 a www.barbican.org.uk 

o   18., 20., 22., 23. března od 19.30 uvede University College Opera Smetanovu Libuši v obnoveném Bloomsbury 

Theatre, 15 Gordon Street, London, WC1H 0AH. Info: www.thebloomsbury.com a také www.ucopera.co.uk (a str.2) 

o   19. března v 19.45 zahraje v St. Mary’s Church, Twickenham Škampa Quartet a předvede Janáčkův Smyčcový 

kvartet Intimní listy a Dvořákův Smyčcový kvartet č.13 v G dur. Info: 020 8744 2693 a také přes internet na:  

http://www.stmarytwick.org.uk/news-events/forthcoming-events 

o   20. března od 19.30 vystoupí v Barbican Halll (viz výše) Guildhall Symphony Orchestra pod taktovkou Vasilije 

Sinaiského. Na programu Dvořákova Osmá symfonie v G dur a Šostakovičova Desátá symfonie. Info viz výše.  

o   22. března v 19.30 zahraje ve Wigmore Hall, 36 Wigmore St., W1U 2BP, Škampa Quartet. Na programu první 

z Beethovenových Razumovských kvartet a jeden ze Schubertových kvartet. Info a vstupenky: 020 7935 2141 a 

https://wigmore-hall.org.uk/ a také https://wigmore-hall.org.uk/whats-on/skampa-quartet-201903221930 

o   22.3. v 19.45 Wembley: fotbal ČR – Anglie https://ticketingcontent.thefa.com//England%20v%20Czech%20Republic 
*************************************************** 

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., 14.4., 5.5., 9.6.                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 

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