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Duben, ještě tam budem?
V historické paměti krajanů i našinců ve vlasti jsou zjevně zakotveny
informace o osudových ,,osmičkových rocích‘‘. Stejně tak asi každý
ví, že i co se týče těch devítkových, pamatujeme si devětatřicátý,
tedy rok okupace Hitlerovskou armádou, devětašedesátý, coby rok
oběti Jana Palacha a loučení se svobodou a také osmdesátý devátý,
tedy rok listopadové ,,sametové revoluce‘‘, letos už před kulatými
30 lety. Co se týče měsíců, ti starší z nás si zas budou pamatovat
,,vítězný únor‘‘, ,,Máj osvobození Rudou armádou‘‘, srpen coby
měsíc vypuknutí SNP, tedy povstání Slovenska proti německé
okupaci a také sovětské okupace roku 1968 a ještě ,,rudý říjen‘‘,
,,slavívaný‘‘ v listopadu, i slavné červencové sokolské slety.
Z měsíců, kdy se ,,nic významného nestalo‘‘, je nyní na řadě
začínající duben. Ale nestalo se v našich dějinách v dubnu opravdu
nic významného? Listování v kalendářích prozradí, že třeba
5. dubna 1355 byl náš král a císař Karel IV. zvolen v Římě římským
císařem a že ještě předtím, 7. dubna 1348, založil v Praze univerzitu,
takto první v Evropě na sever od Itálie a na východ od Francie, což
byl tenkrát obrovský prestižní počin. Už i proto, že se o povolení u
papeže o více než půl století předtím marně pokoušel Václav II.
Jinak jsou ještě k mání tři nehezká výročí: 5. duben 1945,
kdy byl spuštěn Košický vládní program, který jaksi předznamenal
vliv komunistů a jejich moskevských protektorů v ještě relativně
svobodných dvou poválečných letech. To další, 13. duben 1950,
přinesl likvidaci klášterů už upevněným komunistickým režimem,
SPRÁVNÍ RADA VELEHRADU LONDÝN
rabování jejich majetku a odvoz řeholníků a řeholnic do vězení a
PŘEJE VŠEM KRAJANŮM
sběrných táborů. Třetí dubnové datum – 17. dubna 1969 – přinesl
RADOSTNÉ VELIKONOCE 2019
zvolení Gustáva Husáka prvním tajemníkem UV KSČ a tedy jakýsi
neblahý mezník začátku konce svobod ,,Pražského jara‘‘.
Zmrtvýchvstání z oltáře katedrály v Roskilde, Dánsko (cca 1560)
Z těch smutných dubnových událostí pro naši londýnskou komunitu je nutné zmínit se o odchodu na věčnost Otce
Josefa Pazderky SJ, po mnoho let obětavého a věrného pomocníka Otce Langa na londýnském Velehradě, který
zemřel během druhého ,,převelení‘‘ na žádost české provincie Jesuitů do vlasti 8. dubna 2002. Podobně smutný byl
pro nás 13. dubna 2015 odchod skvělého reprezentanta londýnské české komunity a člena správní rady Velehradu,
rádce Otce Langa, přítele královské rodiny a člena starobylého českého vlasteneckého rodu (s kořeny ve 12. století a
rodokmenem od r. 1358) hraběte Josefa Czernina, ve věku 90let. Duben tedy také přináší radostná i smutná výročí a
není vůbec jen tím měsícem, kdy se dle pranostik pro jistotu zůstávalo v teple za kamny... /jn/

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

Českou mši svatou na Květnou neděli 14. dubna ve 14 hod
slouženou v Espinosově sále Velehradu P. Jiřím Zámečníkem z Nepomucena v Římě
39 Lonsdale Road, Barnes, London SW13 9JP

Po mši bude v Czernínově sále velikonoční občerstvení a příležitost obarvit vajíčka a uplést pomlázku.
Před mší příležitost ke zpovědi od 13.30 a tradiční svěcení palem (kočiček)
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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ZPRÁVY Z LONDÝNA A KOMUNITY
Přednáška o historii a současnosti římského
Nepomucena zaujala krajany

Druhá březnová neděle na Velehradě se vyznačovala nejen
hloubavou předvelikonoční postní promluvou rektora
římského Nepomucena P.Romana Czudka, ale i jeho
přednáškou s diapozitivy po mši. Téma, pro které je nanejvýš
povolaným už z titulu své funkce, bylo: Historie a současnost
římského Nepomucena, tedy pro nás jakéhosi útočiště a
ostrova českosti a slovenskosti uprostřed italského živlu a
pro naše bohoslovce a mladé kněze střediska nauky a
teologického zdokonalování.
Otec Roman uvedl, že Nepomucenum bylo založeno jako
teologická kolej Bohemicum už v roce 1884, ale až ve
dvacátých letech minulého století došlo na stavbu nynější
budovy, slavnostně otevřené v roce 1929. Od té doby se tam
vystřídaly stovky bohoslovců a působily tam, či navštěvovaly
kolej význačné cirkevní osobnosti, včetně kardinálů Kašpara,
Berana a Špidlíka, biskupů a dalších velkých církevních
postav naší historie a i dnes je rušným střediskem, vítajícím
dál studenty i návštěvy z domova. Velmi poučná přednáška!

Němci v Čechách za První republiky
březnovým tématem SVU
Březnová přednáška SVU v poslední sobotu měsíce byla
Záběry ze mše a přednášky O. Romana Czudka na Velehradě o Nepomucenu
hojně navštívena, neboť tématem byl historicky kontroverzně
pojímaný problém českých Němců u nás po První světové
válce. Přednášejícím byl z několika důvodů velmi povolaný
redaktor Milan Kocourek, po dlouhá leta ve vlasti dobře
známý novinář českého vysílání BBC a po léta předseda
londýnské odbočky SVU. Pochází totiž z Liberce, kde se
německý a český živel po staletí mísily a problematice se už
delší dobu věnuje. Po historickém exkurzu tedy zamířil do
poválečných let, kdy po vzniku Československa odmítali
někteří Němci v pohraničí usídlení nový stát v historických
hranicích Českého království uznat a snažili se o vytvoření
podivné státní entity, jakési autonomní oblasti zhruba ve
tvaru půlměsíce kopírujícího západní česká pohoří a
německé okresy a nazvali ji Deutschböhmen. Jak to dopadlo
víme a Milan pak osvěžil účastníkum školní paměť připomenutím úlohy čs. armády při budování republiky
i amerického prezidenta Wilsona při ,,kreslení hranic‘‘ poválečného evropského kontinentu. Dotkl se i statistik
německého obyvatelstva Sudet a nakonec i jeho role kolem Mnichova a mobilizace a pozdější okupace ČSR. Doufejme,
že jako v minulosti, najdou zájemci Kocourkův velmi zajímavý text v análech SVU, když tedy on opouští Londýn
a bude se v penzi věnovat zvelebování restituovaného rodinného domu v Kolíně, nikoliv tedy nad Rýnem a chystá
i další knižní počin. A jak je velmi příhodné, náleži se mu od srdce poděkovat za léta obohacování života naší exilové
i krajanské komunity a popřát mu vše nejlepší do další kapitoly vlastního životního příběhu. (Mnoho štěstí, Fíku!)

Nový konzulát ČR v Manchestru bude sloužit krajanům na severu...
Nový konzulát České republiky byl slavnostně otevřen v Manchestru 19.března za účasti JE Libora Sečky a
generálního konzula Ivo Losmana a má sloužit krajanům i Britům ze severní části britských ostrovů. Slavnostního
zahájení a recepce ve známé Manchester Art Gallery se zúčastnili také ministr zahraničí ČR Tomáš Petříček,
starosta města, radní June Hitchen a další hosté. Čeští účastníci z města a okolí zřízení konzulátu velmi oceňují.

Nezapomeňme za měsíc do Brookwoodu!
Už za měsíc, 5. května, se po jedné hodině odpoledne opět sejdeme v československé části spojeneckého hřbitova
v Brookwoodu u hrobů našich hrdinů – letců našich leteckých pluků/perutí z Bitvy o Británii i dál během války a
vojáků našich jednotek od francouzských bojišť obou válek, Palestíny a Tobruku až k Normandii. V posledních letech,
s tím jak odcházejí poslední veteráni, přibývá účastníků a dokonce i veteránská organizace byla reorganizována a
přejmenována na Vzpomínkovou asociaci památky veteránů svobodného Československa se zkratkou MAFCSV a ta
bude i letos vzpomínku na naše hrdiny organizovat. (podrobnosti příště).

***************************************************
Správní rada londýnského Velehradu a Český jazykový klub na Velehradě zvou krajany na

Promítání českého filmu ,,PROTEKTOR‘‘(s anglickými titulky)
v sobotu 13. dubna od 17.30 do 20.30
v sále Velehradu, 39 Lonsdale Road, Barnes, London SW13 9JP
Rezervace vstupenek na: info@czechlanguageclub.co.uk (vstupné 8 liber zahrnuje občerstvení)
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Budeme vzpomínat na naše zemřelé
krajany v dubnu

Naši zemřelí, kterých tento měsíc vzpomeneme, zahrnují Josefa Pazderku SJ, takto dlouholetého pomocníka
druhého kněze naší exilové a krajanské komunity Otce
Josefa Pazderku SJ, dlouhodobého pomocníka Otce
Langa na londýnském Velehradě. Otec Josef byl po
službě v Londýně ,,převelen‘‘ jesuitským řádem do Prahy
a později zpět do Londýna, ale během přesunu
8.4.2002 zemřel. V ten den vzpomeneme i ženy bývalého
tiskového mluvčího londýnské Benešovy vlády a
redaktora Josefa Jostena, Patricie 8.4.2007, o dva dni
později pak i dlouholetého redaktora a ředitele
Ještě z přednášky P. Romana Czudka o římském Nepomucenu: Budova v r. 1929,
čs.vysílání rozhlasu BBC Zdeňka Mastníka (10.4.2008). Biskup Škarvada a kardinál Špidlík hostí papeže Jana Pavla II. s pobočníkem a
A také předsedy správní rady londýnského Velehradu
dole znak Nepomucena. Též dole finalisté soutěže Barnes Young Musicians of the
a přítele/rádce Otce Langa, Josefa Czernina, ze starého Year na zahájení letošního velmi kvalitního Barnes Music Festival na Velehradě
českého hraběcího rodu (13.4.2015), varhaníka čs.kaple
na Farm Street a učitele hudby dr. Františka Fišera
(14.4.2011) a lékaře ze skupiny českých lékařů na
Canvey Island, dr. Milana Vavrečky (30.4.2012). Před
rokem v dubnu jsme se dozvěděli o odchodu Plk Zbyška
Nečase-Pembertona ze slavné čs. 68. noční stíhací
Perutě RAF (15.3. 2018). RIP.
o Správní rada srdečně děkuje paní Czernínové za dar!

ZPRÁVY Z DOMOVA
Slovensko má novú hlavu štátu –
právničku Zuzanu Čaputovú
V druhom kole slovenských prezidentských volieb
zvíťazila 45ročná právnička a občianska aktivistka Mgr.
Zuzana Čaputová z Bratislavy 58,4 % hlasov pred
nezávislým kandidátom slovenským komisárom unie,
Marošom Ševčovičom, ktorý dostal 41,6 percent (vraj s
podporú expremiéra Fica a českého prezidenta Miloša
Zemana). Slovensko tak má novú hlavu štátu
(viz foto str 4) a ako prvý jej blahoželal prezident Kiska.
Denník SME komentoval jej víťazstvo takto: ‘‘Zuzana
Čaputová je prezidentka Slovenska. Žiadna voľba
menšieho zla. Ona je nádej, že sa udomácni nová
politická kultúra a že slušnosť nebude v politike
anomália, za ktorú ďakujeme, akoby to nemala byť samozrejmosť. Moc je momentálne preľudnená politikmi, ktorí
považujú svojich voličov za zakomplexovaných, frustrovaných, nenávistných hlupákov. Preto pre nich vymýšľajú
nepriateľov, živia v nich strach a malosť. A menia ich takýmto smerom. Lebo z voličov vyťahujú to najnižšie. Pre pár
hlasov a pre svoje politické prežitie. Čaputová povedala vyprázdnenému populizmu nie a národ jej povedal áno.
Lebo veríme, že bude apelovať na odvahu, hrdosť, súcit, múdrosť, rozvahu, pokojnú sebaistotu, otvorenosť a
citlivosť.‘‘ Blahoželáme aj my!

V ČR konečně začala stavba klíčových úseků dálnic
České Ředitelství silnic a dálnic konečně hlásí ukončení 2,5 roku trvajícího výběru stavební firmy pro severní část
dálničního obchvatu Českých Budějovic a zahájení stavby. Více než sedm kilometrů dlouhý úsek D3 od Úsilného k
Hodějovicím postaví sdružení firem Hochtief, Colas a M-Silnice za 5,285 miliardy korun (bez DPH). Zahájením prací
tak vznikne největší dálniční stavba v ČR o délce 20 kilometrů spolu s navazující a již probíhající jižní stavbou
obchvatu Hodějovice – Třebonín o délce 13 km. Tu za 5,8 miliardy (bez DPH) buduje italsko-slovenské sdružení Salini
Impregilo a Doprastav. Stavba má být ukončena v r. 2022 a výrazně ulevit krajskému městu od tranzitní dopravy.
Úsek naváže na hotovou dálniční křižovatku s úsekem u Úsilného, v červnu se má otevřít úsek od Bošilce k Ševětínu,
na jaře 2020 mezi Ševětínem a Borkem. Vznikne tak nepřetržitý úsek D3 o délce zhruba 65 km s obchvaty Budějovic
a Tábora. V březnu začala i stavba 27 km dálnice D35 mezi Opatovicemi u Hradce Králové a Časy u Vysokého Mýta.
Dálnice se má v budoucnu spojit s úsekem Olomouc - Mohelnice a stát se severní alternativou D1 Praha – Brno.

***************************************************
Dvořákova společnost pro českou a slovenskou hudbu a Správní rada londýnského Velehradu zvou krajany na koncert

Katherine Nicholson (mezzosoprán) a Joan Taylor (klavír)
v sobotu 27. dubna v 16 hodin

v sále Velehradu, 39 Lonsdale Road, Barnes, London SW13 9JP
Program: Warlock – Three Belloc Songs, Barber – Three Songs, Op.45, Karel Janovický – Four songs
to words by A E Housman and Dvořák – Cigánské melodie
Vstupné 5 liber, pro členy Dvořákovy společnosti vstup volný. Informace o členství na http://www.dvorak-society.org/
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ZPRÁVY Z DOMOVA VE ZKRATCE
o

V slovenskom parlamente je návrh na zmenu tlačového zákona a zavedenie povinného
práva na odpoveď aj pre politikov. Novinári hovoria podľa deníka SME, že politici majú
možnosti vyjadriť sa, ale často to odmietajú. Novinári hovoria, že parlament schvaľuje novelu v
atmosfére verbálnych útokov na novinárov, keď sú kritické médiá označované za nepriateľov
štátu a vyzývajú poslancov, aby novelu tlačového zákona odmietli. o Dva cizinci podezřelí v
Rakousku z terorismu byli zatčeni na letiši v Praze cizineckou policií. Podle rakouského
ministra vnitra Herberta Kickla tvořili oba muži společnou buňku s Iráčanem podezřelým z
útoků na vlaky v Německu a o jejich vydání do Rakouska rozhodne soud. o KDU-ČSL zvolila Nová prezidentka Slovenska
v Brně na sjezdu strany novým předsedou poslance Marka Výborného, poté co ve druhém kole Zuzana Čaputová
porazil prvního místopředsedu strany Mariana Jurečku. První místopředsedkyní byla zvolena
senátorka Šárka Jelínková. Výborný vystřídá po osmi letech ve funkci šéfa strany Pavla Bělobrádka, který už chtěl
žezlo předat a Jurečka řekl, že nyní už nehodlá do předsednictva kandidovat.

DUCHOVNÉ SLOVO
,, Chcieť všetko a hneď a mať vždy viac...‘‘ Z posolstva Svätého Otca Františka na Pôstne obdobie
Drahí bratia a sestry,
Boh prostredníctvom matky Cirkvi „milostivo umožňuje svojim veriacim, aby každoročne s očisteným srdcom a s
radosťou očakávali veľkonočné sviatky [...] hlbšie prežívali tajomstvo svojho znovuzrodenia, a tak dosiahli plnosť
milosti Božích detí“ (Pôstna prefácia 1). Takto môžeme ísť od jednej Veľkej noci k druhej až k naplneniu spásy, ktorú
sme už vďaka Kristovmu veľkonočnému tajomstvu prijali: „Lebo v nádeji sme spasení“ (Rim 8, 24). Toto tajomstvo
spásy, ktoré v nás pôsobí už počas pozemského života, je dynamický proces, ktorý zahŕňa aj dejiny a celé stvorenie.
Sv. Pavol dokonca hovorí, že „stvorenie túžobne očakáva, že sa zjavia Boží synovia“ (Rim 8, 19). Z tejto perspektívy by
som chcel ponúknuť niekoľko myšlienok, ktoré by počas Pôstneho obdobia sprevádzali našu cestu obrátenia.

Vykúpenie stvorenia
Slávenie Veľkonočného trojdnia Kristovho utrpenia, smrti a vzkriesenia, ktoré je vrcholom liturgického roku, nás
zakaždým pozýva prežívať prípravu naň s vedomím, že naše pripodobnenie sa Kristovi (porov. Rim 8, 29) je
neoceniteľným darom Božieho milosrdenstva.
Ak človek žije ako Božie dieťa, ak žije ako vykúpená osoba, ktorá sa nechá viesť Duchom Svätým (porov. Rim 8, 14)
a dokáže spoznať a uvádzať do praxe Boží zákon – počnúc tým, ktorý je vpísaný do ľudského srdca a do prírody – bude
dobre robiť aj stvoreniu a spolupracovať na jeho vykúpení. Preto stvorenie túžobne očakáva – ako hovorí sv. Pavol – že
sa zjavia Božie deti; inými slovami tí, čo prijali milosť Ježišovho veľkonočného tajomstva a naplno žijú z jej ovocia a
ktorí majú dosiahnuť svoju plnú zrelosť pri vykúpení samotného ľudského tela. Keď Kristova láska premieňa životy
svätých – ich ducha, dušu a telo – chvália Boha a vo svojej modlitbe, kontemplácii či umení zapájajú do tejto chvály aj
stvorenie, ako to obdivuhodne ukazuje „Pieseň brata slnka“ od sv. Františka z Assisi (porov. encyklika Laudato si’, 87).
No harmónia vytvorená vykúpením je v tomto svete ešte stále ohrozovaná negatívnou silou hriechu a smrti.
Deštruktívna sila túžby po nadmernom blahobyte
Keď totiž nežijeme ako Božie deti, často sa správame voči blížnym a ostatným stvoreniam – ale aj voči sebe samým –
deštruktívne, vychádzajúc viac či menej vedome z presvedčenia, že ich môžeme využívať ako sa nám páči. Vtedy
prevládne nestriedmosť, ktorá vedie k spôsobu života prekračujúcemu hranice, ktorých rešpektovanie si vyžaduje naša
ľudská existencia a prirodzenosť. Nasledujeme nekontrolované túžby, ktoré sa v Knihe múdrosti prisudzujú
bezbožníkom, alebo tým, ktorí nekonajú s myšlienkou na Boha a nemajú ani nijakú nádej do budúcnosti (porov. 2, 1 –
11). Ak nemáme neustále pred sebou Veľkú noc a vzkriesenie ako náš cieľ, je jasné, že napokon sa presadí logika
chcieť všetko a hneď a mať vždy viac.
Príčinou každého zla, ako vieme, je hriech, ktorý – odvtedy ako sa objavil medzi ľuďmi – prerušil naše spoločenstvo
s Bohom, s druhými a so stvorením, s ktorým sme spojení predovšetkým prostredníctvom nášho tela. Prerušenie
spoločenstva s Bohom viedlo aj k narušeniu harmonického vzťahu ľudských bytostí s prostredím, v ktorom sú
povolané žiť, a tak sa prvotná záhrada premenila na púšť (porov. Gn 3, 17 – 18). Ide o hriech, ktorý vedie človeka k
tomu, že sa považuje za boha stvorenia, cíti sa ako jeho absolútny pán a nepoužíva ho na ciele určené Bohom, ale pre
vlastné záujmy, na ujmu stvorenia a druhých ľudí.
Keď zanecháme Boží zákon, zákon lásky, napokon sa presadí zákon silnejšieho. Hriech, ktorý prebýva v srdci
človeka (Mk 7, 20 – 23) – a prejavuje sa ako žiadostivosť, túžba po nadmernom blahobyte, nezáujem o dobro druhých a
často aj o svoje – vedie k vykorisťovaniu stvorenia, ľudí a životného prostredia, v duchu nenásytnej chamtivosti, ktorá
považuje každú túžbu za právo a ktorá napokon, skôr či neskôr, zničí aj toho, koho ovládla. /Zo stránok TK KBS/

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

Settling in Britain – Three Experiences
Zdeněk Kudr, spoluzakladatel pivovaru Bohem Brewery, London, Peter Krajnak, ředitel pobočky slovenské technologické firmy Slido a umělec
Hynek Martinec se podělí úspěchy své nové kariéry a života v Británii

v úterý 9. dubna v 19.15 - 20.30 v sále velvyslanectví ČR, 26 Kensington Palace Gdns, London W8 4QY
Vstup pro členy a studenty zdarma, nečlenové £5

Vstupné zahrnuje občerstvení Registrace nutná přes Eventbrite

https://www.eventbrite.co.uk/e/it-can-be-done-three-experiences-of-settling-in-britain-tickets-55635229469 nebo e-mail bcsa@bcsa.co.uk
BCSA také zve krajany a anglické přátele i na tradiční středeční setkání ,,Get to know you‘‘
příště 10. dubna 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

***************************************************
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Z DOMOVA VE ZKRATCE
o Sněmovní volby v ČR by podle agentury CVVM vyhrálo opět hnutí

ANO se 32 procenty, druhá by skončila ODS se 14 procenty a třetí
Piráti s 12,5 procenty – stejně jako posilující ČSSD. Komunisté by
získali 8,5 procenta, KDU-ČSL 5,5 procenta, SPD 4,5, TOP 09 4
procenta a STAN 3,5 procenta. o Průzkum agentury Median se liší
hned na vrcholu tabulky. ANO by dostalo 30,5 procenta a po 14
procentech shodně ODS a Piráti, zatímco SPD by s 8,5 procenty
předběhla ČSSD s 8 (jako komunisté) a STAN a lidovce s 5 procenty.

DOPIS Z PRAHY

Děti, Velehrad vás všechny zve do

Žluté vesty

KLUBU ČESKÝCH DĚTÍ

Nechci to zakřiknout, ale Oktávka - i když už má na kapotě
Učte se česky -- hrajte hry -- najděte
hezkých pár let - pořád šlape jako hodinky. Jednou to ale
si nové kamarády
přijde a tak na zadním sedadle vozím žlutou vestu. Mám ji při
OPIČKY (2 – 4) : 11:00 – 12:00
ruce, aby mě bylo dobře vidět, až budu muset vylézt do
TYGŘÍCI (4 - 7) : 12:10 – 13:10
soumraku nebo do tmy. Ať už je to díra v pneumatice, nebo
zblázněný rozdělovač (sakra, vzdyť ono to prý už rozdělovač
NEDĚLE (po svátcích): 28.4., 5.5. atd
nemá), nebo co jiného.
Velehrad, 39 Lonsdale Rd., Barnes, SW13 9JP
Minulý měsíc jsem byl pár dní v Paříži. Paříž mám rád,
INFO@CZECHLANGUAGECLUB.CO.UK
ostatně: řekněte mi o Čechovi, který ji rád nemá. Už jsem tam
nebyl ani nepamatuju, kdo ví, jestli se tam ještě někdy podívám. A tak jsem - co se dalo v tom krátkém čase obíhal: katedrálu, operu, kostel Madeleine a tak dále. Samozřejmě jsem taky šel na Champs Elyseé, prošel
jsem je po pravé straně od spodního konce až po Vítězný oblouk.
Trochu mě zarazilo, když v postranní ulici hořelo auto převrácené na střechu a kolem něj hopsali a něco
křičeli mládenci v žlutých vestičkách. Právě tam zastavoval minibus, ze kterého hbitě vyskakovali policejní
těžkooděnci. Zdálo se mi, že lidi promenujíci po hlavní třídě si toho příliš nevšímali, tak jsem dál pokračoval
po svojí trase a tvářil se, že je všecko OK.
Zase už doma, mezi známými v restauraci Na struze, jsem teď ten co byl nedávno ve Francii. Takže
musím něco vědět, alespoň to, co se dá nagůglovat. Nejen v restauraci, ale i s vámi se o to rád podělím.
Jistě už jste četli nebo slyšeli o hnutí žlutých vest, které vzniklo (nebo spíš vyvinulo se) ve Francii, když se
Macronova vláda pokusila zvýšit daň na pohonné hmoty pro automobily, tedy i pro náklaďáky. Postupem
času se přidaly i protesty proti dalším počinům vlády vedené prezidentem Emmanuelem Macronem.
“Výtržnosti” běźi už víc než čtyři měsíce (!). K počátečním protestům se přidali mnozí další. Například v
březnu vyšly do ulic učitelky mateřských školek - v růžových vestách. Protestují proti zhoršení sociálních
podmínek. Posledni týdny to probíhá převážně o víkendech, vedle demonstrování si lidi musí taky vydělat na
živobytí.
Demonstranti ve žlutých či jiných vestách pochopitelně netvoři většinu francouzského národa. Musí ale
něco vážit, když nedávný výzkum veřejného míněni přišel s tím, že Macronovi nyní nedůvěřuje (že dokáže
situaci zvládnout) sedmdesát procent dotázaných. Nedůvěra k ministru vnitra Christopherovi Castanerovi se
vyšplhala dokonce na 75%. Došlo to tak daleko, že policie to nezvládá a Castaner si vypůjčil 3000 vojáků,
aby pomohli zkrotit vestičkáře.
Vůdkyně francouzské opozice, předsedkyně pravicové Národní Fronty, paní Le Penová vládu nešetří: věří,
že armáda je takto používána proti francouzskému lidu. Probíhá dokonce spor o tom, zdali vojáci mohou v
krajním případě do vestiček střílet či nikoliv.
Pravicová opozice není jediná, která situace využívá. Vůdce socialistických opozičníků Jean-Luc
Mélenchon vyzval nasazené vojáky, aby - v případě, že obdrží rozkaz k palbě - odmítli střílet do
demonstrantů.
Já jsem se v pořádku vrátil zpět domů. Už zde jsem si přečetl, že výtržníci ve Francii budou pokutováni
částkou 100 Euro na Champs Elysée a okoli. A na podobná turistická místa v Paříži, Bordeaux a dalších
městech vůbec nesmí. Nevím jak se to bude praktikovat. Žlutou vestičku si přece může člověk
obléknout/svléknout za pár vteřin.
Chci vám ještě sdělit, že v okolí náměstí Jiřího z Poděbrad i jinde na Vinohradech panuje klid a pořádek.
Srdečně všechny zdraví Honza Krátký.

***************************************************
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 27. apríla 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 a okolí v dubnu
o

3. dubna zahraje v poledním recitálu v St.Botolph Church, Aldgate, EC3N 1AB cellista František Brikcius,
který vystoupil i na londýnském Velehradě. Na programu J.S. Bach a James Simon. Info: www.stbotolphs.org.uk
o
Také v dubnu 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 změny života v ČSR, ČR i UK. Info: http://www.theheroinecollective.com/marketa-luskacova/
o
6. dubna v 19.30 se v kině Rich Mix, 35-47 Bethnal Green Rd, London, E1 6LA, představí v rámci evropského
festivalu poezie česká básnířka, editorka a literární kritička Olga Stehlíková. Její druhé představení na festivalu
bude 7. dubna v 19.30 v Iklektic Artlab, Old Paradise Yard, 20 Carlisle Lane, SE1 7LG. Organizuje: České centrum
o
22. dubna ve 13.00 hraje ve Wigmore Hall, 36 Wigmore St., W1U 2BP, Pavel Haas Quartet kvartety Šostakoviče.
o
25.dubna v 19 hodin představí v kinosále Českého velvyslanectví spisovatel Richard Askwith v rozhovoru
s novinářem Julianem Wildem, přítelem ČR, svou knihu Unbreakable o jediné ženě, která kdy vyhrála Velkou
pardubickou – tedy nejnebezpečnější dostihy na světě -- Latě Brandisové (1895 – 1981). Bylo to v roce 1937 a
soupeři byli důstojníci SS. Askwith je autorem oceňované biografie Emila Zátopka. Info: organizátor České centrum
o
28. dubna v 15 hodin se bude v Barbican Cinema 1, Barbican Centre Silk Street, London EC2Y 8DS, konat
promítání čs. filmu Bílý ráj režiséra Karla Lamače z roku 1924 s Anny Ondra a Lamačem v hlavních rolich a s
živým hudebním doprovodem Tomáše Vtípila. Info: spoluorganizátor České centrum Londýn
o
28. dubna v 18.30 zahraje v Kings Place, Hall One, 90 York Way, London, N1, English Symphony Orchestra
pod taktovkou Kennetha Woodse a s Noriko Ogawa u klavíru. Na programu Martinů, Mozart, Vítězslava
Kaprálová a Dvořák. Info: www.kingsplace.co.uk a 020 7520 1490.

***************************************************
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: opět 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

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