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Slavná stovka a padesátky
Londýnský Velehrad právě slaví sté výročí narození
Otce Langa, jak londýnští exulanti a pak krajané říkali
ThDr Janu Langovi, SJ, knězi československé komunity
kolem Velehradu na Ladbroke Square. A nejen knězi,
duchovnímu rádci a příteli, zakladateli Velehradu, ale po
půl století i statečnému bojovníku za lidská práva v
Československu a v dalších zemích pod nadvládou
Moskvy prostřednictvím European Liaison Group a jeho
ekumenického Naardenského hnutí, či pak Výboru na
obranu nespravedlivě stíhaných. Jeho nesčíslné kontakty
s poslanci, lordy a ministry britských vlád mnohé z nich
přesvědčily, aby podporovali snahy exilové komunity
našich národů a účastnili se protestních demonstrací
(třeba i té na Trafalgarském náměstí deset let po srpnové
okupaci sovětských vojsk), podpisových kampaní a
ThDr P. Jan Lang, SJ 1919–2019
dopisů československým komunistickým potentátům. A
zabíralo to, jak dosvědčil i Václav Havel a další: soudruzi se báli světového
veřejného mínění
a
100. VÝROČÍ
NAROZENÍ
si už nedovolili užívat vražedné metody padesátých let.
Připomínáme to vše, přestože většina z nás starších to vše uchovává v paměti a legendární Otec Lang sice byl po půl
století hlavou naší komunity, ale není už mezi námi od roku 2007. Existují však naše vzpomínky a zážitky a také filmová
svědectví, například diplomatů, manželů Bobkových a předtím třeba trpělivého video-kronikáře událostí kolem
londýnského Velehradu, krajana Romaňuka a tak můžeme mladším generacím pomoci vytvořit si dost bezprostřední
obrázek, kdo vlastně Otec Lang byl, aby se mohli jako my sklonit před jeho dílem a odkazem.
Právě v těchto dnech měsíce července roku 1969, tedy před půl stoletím, učinilo lidstvo svůj první krok do vesmíru.
Napjatě jsme tehdy sledovali let posádky americké mise Apollo 11 k Měsíci a dramatické přistání lunárního modulu,
pilotovaného Neilem Armstrongem a Edwinem Aldrinem na jeho povrchu, zatímco Michael Collins fotografoval, měřil
a natáčel z mateřské lodi, čekající na jejich návrat na lunární orbitě. Ano, velký krok pro lidstvo a nyní budou konečně
následovat další. Onen objevitelský elán člověka doufejme hned tak nepohasne. A je v této souvislosti příjemné, že
několik amerických astronautů je hrdých na svůj český či slovenský původ (třeba Lovell, Cernan, Bobko...).
Při vzpomínkách na lety Apollo lze opět vzpomenout i živého zájmu Otce Langa. Paměť už bohužel nepřipomíná,
jak reagoval na přistání, ale víme, že let Apolla 8 k Měsíci o Vánocích roku 1968 pozorně sledoval a byl hluboce dojat,
když astronauti oblétávající dezolátní měsíční povrch, četli známou počáteční kapitolu z evangelia sv. Jana o věčném
slově, tmě a světlu nad vodami. Třeba tam, na Měsíci, postaví jednou alespoň kapličku, nechal se slyšet.
/jn/
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Správní rada londýnského Velehradu zve spolu se slovenskou misií srdečně krajany na

OSLAVU SVÁTKU SV. CYRILA A METODĚJE, patronů Evropy
společně se slovenskou komunitou v neděli 7. července ve 13 hod
mši bude sloužit opat Cuthbert, benediktín z Farnborough s kněžími našich obou komunit

v kostele Our Lady of La Salette & St Joseph, 14 Melior St., London SE1 3QP
Po mši zve slovenská misie účastníky na občerstvení a přátelské popovídání

Od metra a vlaků London Bridge Stn. kousek přímo, pak vlevo po St. Thomas St a za St. Guy’s Hospital zahnout vpravo. Další ulice vlevo je Melior St.
Další informace na www.velehrad.org.uk a ludmilastane@gmail.com ( a 07468 570551) nebo www.scmlondon.org a 07597 637411 (Otec Tibor)
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ZPRÁVY Z LONDÝNA A KOMUNITY
Delegace Senátu ČR a ministerstva školství
na londýnském Velehradě

V pátek 7.června navšívila londýnský Velehrad delegace
Senátu ČR a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
(Tomáš Czernin – senátor, Patrik Kunčar – senátor,
Bronislava Vacková - tajemnice senátní komise, Dana
Prudíková – MŠMT, náměstkyně pro řízení sekce legislativy a mezinárodních vztahů, Eva Tučková – MŠMT,
Odbor základního vzdělávání, Jiří Krátký - zvláštní
zmocněnec MZV pro krajany v zahraničí)
Senátní komisi pro krajany v zahraničí vedl Tomáš
Czernin, který se na Velehradě také sešel s tetou Hazel
Czernin, (manželkou Josefa Czernina, zakladatele
londýnského Velehradu). Pozváni byli také zástupci
krajanských spolků a organizací (BCSA – Růžena Holub,
Friends of Czech Heritage - Peter Kysel, Milena Currell,
SVU – Zuzana Slobodová, Dvořákova společnost – Karel
Janovický, NED - Jarmila Karasová. Delegaci doprovázela
Jana Čechlovská z české ambasády. Z Velehradu se
setkání zúčastnili Antonín Stáně, Marta Tomsky, Mirka
Mondry a Ludmila Stáně. Antonín Stáně nejdříve přivítal
za správní radu charity delegaci a účastníky na Velehradě
a senátor Tomáš Czernin pak zahájil setkání, během
kterého se rozproudila zajímavá debata.

Velehradská vzpomínka na Otce Langa
ve znamení hudby a zpěvu
Vše bylo těsně před uzávěrkou tohoto čísla zjevně dobře
připraveno. Tak, jak by si to býval přál, nechala se slyšet
jedna účastnice příprav slavnosti londýnského Velehradu
na neděli 30. června, když porovnala radostnou náladu
příprav s podobnými slavnostmi pod vedením Otce Langa.
Ano, sto let od jeho narození je přece událostí, která musí
být oslavena a plán velehradského odpoledne zahrnoval i
hudební houslový úvod, vzpomínky pamětníků, pomocníků
a také ty filmové, tedy natočené rozhovory s ním – pro ty
mladší, kteří dobrotivého Otce exulantské i pak krajanské
komunity nepamatují. A pochopitelně občerstvení na
zahradě v podobě opékaných klobásek a sladkostí a
nakonec i zpěv za doprovodu houslí a cimbálu...
ThDr P.Jan Lang SJ byl po půl století nejen duchovním
správcem Velehradu na Notting Hill Gate, rádcem,
přítelem, organizátorem, ale i neformální hlavou naší čs.
exilové komunity, bojovníkem proti komunistickému
režimu v Československu a organizátorem kampaní a
demonstrací proti potlačování lidských práv nejen ve vlasti, Členové delegace Senátu a Ministerstva školství na Velehradě a zástupci naší
ale i u sousedů v okolních zemích pod vládou Moskvy a
komunity (shora – viz text) a česká mše v St. Osmund’s a po ní rozjímání...
dokázal pro to získat i podporu poslanců a ministrů.
Takový byl Otec Lang a tak se jej také připravovala uctít
velehradská vzpomínka -- jakoby byl s námi...
Správní výbor zároveň upozorňuje, že další české mše
na Velehradě budou až po prázdninách a termíny budou
v zářijovém čísle. Mezitím ještě oslavíme svátek našich
svatých věrozvěstů Cyrila a Metoděje spolu se slovenskou
komunitou na Melior St. u London Bridge Stn. (viz str.1)

Velehradská mše za rohem v St. Osmund‘s
V neděli 8.května se v místním kostele St. Osmunda blízko
Velehradu, který radě kvůli stavebním úpravám zapůjčil
Mons. James Cronin, konala česká mše, sloužená tentokrát P. Tomášem Roulem z Říma. Poté se už na Velehradě
konalo rozjímání a přidal se i provinciál českých jezuitů P. Petr Přádka, který v Londýně studuje. Hodnotné odpoledne!

***************************************************
Britská skupina Spoločnosti pre vedy a umenia SVU praje krajanom pekné dovolenky!

Po lete sa zas stretneme v sobotu 28. septembra v Národnom dome o 14:30 na West EndLane.
Program ešte čaká na potvrdenie, len si rezervujte dátum.
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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Vzpomeneme našich zemřelých v červenci a srpnu

O prázdninách budeme po vzpomínkách na naše věrozvěsty sv. Cyrila
a Metoděje (přišli na Moravu roku 863) a upálení Mistra Jana Husa
(6.7.1415) opět vzpomínat na zemřelé naší komunity. Budou zas
mezi nimi plk. Vladislav Halata z 311. československého
bombardovacího pluku RAF (22.7.1988), plk. Alexander Hess, první
velitel 310. československého stíhacího pluku RAF v Bitvě o Británii
(10.8.1981), známý londýnský spisovatel Jan Křesadlo, jehož dílo
stále fascinuje (13.8.1995), pěvkyně a hudebnice Beryl Tučapská,
žena londýnského skladatele Ant. Tučapského (14.8.2013), dále pak
S/Ldr Karel Kuttelwascher, náš nejlepší stíhač Druhé světové války
v řadách RAF s18 vítězstvími, který létal mimo jiné u 1.nočního
stíhacího pluku, kde vedl československou letku (polovinu perutě)
(17.8.1959) a sgt Jan Kaucký, náš další stíhač z Bitvy o Británii,
kdy se proslavil ve slavných bitvách nad Londýnem v řadách 310.
československého stíhacího pluku RAF (23.8.1970).
o Správní rada Velehradu děkuje srdečně za dary krajanů!

ZPRÁVY Z DOMOVA
250.000 lidí demonstrovalo v Praze na Letné
V Praze na letenské pláni se 23. června konala demonstrace proti
premiéru Babišovi a za nezávislost justice. Podle organizátorů se
zúčastnilo na 250.000 lidí z Prahy i z řady dalších míst a operátor
T-Mobile tvrdil, že jich bylo až 258.000. Demonstranti požadovali
demisi premiéra Babiše a ministryně spravedlnosti Benešové,
vrácení unijních dotací Babišovou firmou Agrofert (nyní pro něho ve
správě), konec její podpory jinými způsoby a též zbavení se vlastnictví
médií premiérem. Nápisy na transparentech tvrdily ,,Stydím se za
svého premiéra‘‘ a poukazovaly na jeho minulost údajně agenta StB.
Demonstraci kritizoval bývalý prezident Klaus jako protest
,,hrstičky zneuznaných lidí‘‘, nespokojených, že nevyhráli volby a
dodal, že demonstrace mohou zneklidnit a rozeštvat zemi a že on
sám je frustrovaný neschopnou vládou strany Pirátů v Praze. Jiní
experti tvrdí, že demonstrace musejí dosáhnout účasti 3,5 procent
populace, aby byly úspěšné a jiní namítají, že v případných nových
volbách Babišovo Ano bude stejně znovu většinou zvoleno a že
demonstranti by měli těžit z podpory a založit politickou stranu.
Organizátoři – spolek Milion chvilek chtějí svolat demonstraci na
16. listopad, v předvečer výročí pádu komunismu u nás.
V Londýně organizuje podporu Radka Polenská a detaily jsou na:
https://www.facebook.com/Lond%C3%BDn-pro-demokracii-London-for-Democracy-2703472609681184/

Slavnostní pohřeb

V zaplněném pražském týnském chrámu na Staroměstském náměstí
se 10. června konala pohřební mše za spisovatele Jiřího Stránského,
který zemřel 29. května ve věku 87 let. Mši v zaplněném chrámu se
skautskými čestnými strážemi sloužil kardinál Dominik Duka, který
o zemřelém prohlásil, že svými postoji i dílem obohatil kulturu a život
naší země svým statečným životem. Pohřební obřad se pak konal ve
strašnickém krematoriu. Stránský byl odsouzen za velezradu, dvakrát
vězněn komunisty a napsal řadu knih, včetně ,,Zdivočelé země‘‘,
zfilmované jako televizní seriál o osidlování pohraničí. Stránský byl
skauty oceněn jejich nejvyšším Řádem Stříbrného vlka.

Báseň, která se zalíbila kardinálu
Dominiku Dukovi
Jak jsme už referovali v minulém čísle, na
Velehradském kulturním odpoledni SVU
koncem května vystoupila řada členů se
svými literárními příspěvky a jedním z nich
byla i paní Jitka Pšurná-Lancaster. Jedna
z jejích básní byla inspirována Popeleční
mší na londýnském Velehradě, slouženou P.
Romanem Czudkem, rektorem římského
Nepomucena. Paní Jitka poslala báseň
kardinálu Dukovi a tomu se zjevně zalíbila,
neboť jí odpověděl. Dopis od Otce kardinála
přinášíme na straně 4.

Popeleční středa
Pamatuj,
že prach jsi
a v prach se navrátíš!
Neuzříš východu slunce více.
Pamatuj,
že prach jsi
a v prach se obrátíš!
Za duši tvoji rozžeháme svíce.
Proč za nás svíci rozžeháte
až když jsme zemřeli?
Proč nezažehnout svíci dříve,
pokud jsme mladí, zdraví, veselí.
S mládím děláme chyby,
pokušení se dostaví.
Bránit se zlému síla chybí.
Kdo náruč pomocnou nám nastaví?
Kdo svíci zavčas zažehne?
Kdo stezku tmavou osvítí?
Kdo hříchy zavčas zažehná?
Kdo stuhu žití požehná?
Je Středa popeleční.
Kdo smysl její zná?
Skloň koleno, nastav čelo.
Příjmi znamení kříže.
a Požehnán popelem –

povstaň posílen.
Svíce života tvého jasně plápolá.

Zuzana Čaputová zahájila úradovanie ako prezidentka Slovenska návštevou v Prahe
Nová prezidentka Slovenska Zuzana Čaputová bola na prvej zahraničnej návšteve v Prahe. Stretla sa tam s českým
prezidentom Zemanom a v diskusiach nedošlo napriek pomerne širokému spektru tém k názorovým rozporom
a konfliktným situaciám. Zeman sa poďakoval Čaputovej za ústretovosť k jeho snahám zriadiť v Bratislave Český dom
a blahoželal jej k narodeninám. Obaja prezidenti budú spoločne pripravovať oslavy výročia Nežnej revolúcie r. 1989.

***************************************************
British, Czech and Slovak Association zve už nyní krajany na slovenské divadelní představení

The Best of Slovak Theatre in London: The Life of Economic Migrants
v sobotu 5. září od 18.30 do 20.30 , Velvyslanectví SR, 25 Kensington Palace Gdns, W8 4QY
Zakladatelka divadla Julisana Sersenová uvede ukázky z her ze života mladých Čechů a Slováků pracujících v Británii
Informace: www.bcsa.co.uk či e-mail secretary@bcsa.co.uk nebo tel. : 01277 899461

BCSA zve také krajany a anglické přátele i na tradiční středeční setkání ,,Get to know you‘‘
10. července od 19 do 22.30 v Českém a slovenském klubu, 74 West End Lane, NW6 Info: www.bcsa.co.uk a 0208 902 0328
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DUCHOVNÉ SLOVO

,,Nech sú naše skutky predovšetkým dobré vo svojej podstate!‘‘
Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová sa po zloženiu sľubu a stretnutí s občanmi zučastnila ekumenickej
bohoslužby slova Te Deum v Katedrále sv. Martina. Prinášame príhovor arcibiskupa Stanislava Zvolenského.
Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach.“
Božie Slovo, ktoré sme počuli pri dnešnej slávnostnej príležitosti, zaznieva ako povzbudenie, ale aj ako pripomienka.
Nech to, čo konáme, je dobré: nech sa naše skutky dobre vydaria, ale nech sú predovšetkým dobré vo svojej podstate.
Na to je potrebné, aby ich motivácia i cieľ smerovali k skutočnému dobru.
Vážená pani prezidentka, stojíte na začiatku nového, dôležitého obdobia vášho života. Občania Slovenskej
republiky vám prejavili svoju dôveru a slobodne rozhodli, že teraz preberáte najvyšší občiansky úrad v našej vlasti.
S úctou voči tomuto rozhodnutiu dnes prichádzame do katedrály svätého Martina, aby sme sa modlili a prosili Boha
za to, nech je vaše pôsobenie čo najlepšie pre skutočné dobro všetkých ľudí. A z pohľadu veriacich, ako nám to
pripomenulo aj evanjelium svätého Matúša, dodávame, že sa modlíme i za to, aby vaše úsilie viedlo k oslave nášho
Otca, ktorý je na nebesiach. Veď náš nebeský Otec je najhlbší prameň každého dobra, a keď celý svoj život úprimne
zameriame na jeho oslavu, urobíme to najlepšie rozhodnutie, ktoré nám bude stále pomáhať, aby sme sa správne
rozhodovali v každodenných situáciách.
Prezidentský úrad prináša so sebou aj nevyhnutnosť sledovať dianie v krajine, rozvážne naň reagovať a viesť ľudí
dobrým príkladom. O potrebe tejto schopnosti sme počuli v čítaní z Prvej knihy Kráľov. Šalamún, teda ten, ktorého
meno sa do dnes používa takmer ako synonymum múdrosti, si nežiadal bohatstvo, ani porážku svojich nepriateľov, ale
dar rozlišovať medzi dobrým a zlým - a to práve preto, aby vedel správne viesť svoj ľud. Boh na Šalamúnovu prosbu
odpovedal darom múdreho a rozvážneho srdca. A z dejín vieme, že práve obdobie Šalamúnovho kráľovstva bolo
výnimočným časom pokoja a požehnania, obdobím mieru a zlepšenia vzťahov s okolitými národmi. To všetko vďaka
pokore dobrého kráľa, ktorý nebažil po moci ani po majetku, ale z Božej milosti sa učil rozvíjať múdrosť srdca. V tomto
duchu sme prosili aj v responzóriovom žalme: „Nauč nás, Pane, rátať naše dni, aby sme získali múdre srdce.“ Aby sme
pamätali na to, že sme tu len do času, že počet našich dní nie je nekonečný, a raz sa budeme musieť zodpovedať pred
naším Stvoriteľom. Toto pripomenutie, toto „počítanie dní“ nám pomáha, keď chceme robiť rozvážne rozhodnutia,
a múdro viesť aj ostatných.
Štedrým darcom múdrosti a ďalších darov je Boží Duch Svätý, o ktorého príchod a pomoc sme prosili v speve na
začiatku našej slávnosti. A práve zoslanie Ducha Svätého na 50. deň po Veľkej noci sme oslávili aj v liturgii v našich
chrámoch minulú nedeľu. Svätý Otec František pri tej príležitosti vo Vatikáne predniesol krásnu homíliu, z ktorej
krátky úryvok by som rád ponúkol aj na tomto mieste. Pápež František sa zamyslel nad rôznorodosťou, ktorá preniká
náš svet, avšak pre Ducha Svätého nepredstavuje prekážku, keď dáva veci do súladu a vytvára obdivuhodnú
harmóniu. Tento súlad a spájanie je dielom jeho múdrosti, a my ľudia sme pozvaní s Duchom spolupracovať: nenechať
sa pomýliť, ani znechutiť tým, keď naokolo vidíme množstvo rozličnej disharmónie. V dnešnom svete sa disharmónie
stali skutočnými rozdeleniami,“ podotýka Svätý Otec a dodáva: „Sú takí, čo majú priveľa, a takí, čo nemajú nič. Sú
takí, čo chcú žiť sto rokov, a takí, čo sa nemôžu ani len narodiť. V čase počítačov sme si vzdialenejší: stali sme sa viac
„social“, ale menej sociálni. Preto potrebujeme Ducha jednoty, aby nás znovuzrodil: ako Cirkev, Boží ľud, aj ako celé
ľudstvo.
Veľmi často sa ľudia snažia definovať svoju identitu proti niekomu alebo proti niečomu,“ hovorí pápež František,
a môžeme k tomu s trpkosťou skonštatovať, že tento postup je stále častejší nielen v politickom, ale aj v spoločenskom
a kultúrnom živote. „Boží Duch Svätý, naopak, spája rozdelených, privádza bližšie vzdialených... pretože vidí na prvom
mieste dobro: pozerá skôr na človeka, než na jeho chyby. Možno povedať, že žijeme v kultúre adjektív, prídavných
mien, ktorá zabúda na substantíva, teda na podstatné mená,“ podčiarkuje pápež - a pritom si môžeme uvedomiť, že už
náš jazyk nám tu pripomína, čo by malo byť podstatné. „Dnes je v móde adjektivizovať,“ pokračuje, sústrediť sa na
prídavné mená, „a žiaľ aj urážať. Žijeme v kultúre urážok, ktoré sú prvou odpoveďou na názory odlišné od našich. Až
neskôr si uvedomíme, že to škodí – a nielen tomu, kto je urážaný, ale aj tomu, kto uráža. Keď sa zlo odpláca zlom,
z obetí sa stávajú páchatelia - a nežijeme dobre. Naopak, kto žije podľa Božieho Ducha Svätého, prináša pokoj tam,
kde je nesúlad, porozumenie tam, kde sú konflitky. Duchovní ľudia oplácajú zlo dobrom, na aroganciu odpovedajú
miernosťou, na hurhaj tichom, na ohováranie modlitbou, na pesimizmus úsmevom.
Aby sme boli duchovní, aby sme zažili harmóniu Ducha Svätého, potrebujeme jeho pohľad posunúť pred ten náš,
hovorí František. „Potom sa veci zmenia! Boží Duch Svätý stvárňuje Cirkev, stvárňuje svet ako miesto pre synov
a dcéry, pre bratov a sestry: to sú substantíva, podstatné mená, ktoré majú prednosť pred akýmkoľvek adjektívom.
Milí priatelia, drahí bratia a sestry: dobre si všimnime tieto slová a pamätajme na ne pri tvorení našich vzťahov!
Vážená pani prezidentka, vo svete plnom rozdelení a
konfliktov sa mnohé pohľady budú od dnes upierať práve na
vás, s nádejou, že nedopustíte, aby nad vami zvíťazila kultúra
adjektív, ale že si zachováte pokoj, múdro budete rozoznávať,
čo je skutočne podstatné a stanete sa dobrou prezidentkou
Slovenskej republiky, so srdcom otvoreným pre všetkých. Azda
práve srdce ženy a matky má na to tie najlepšie predpoklady!
Dovoľte mi, prosím, na začiatku Vášho pôsobenia v úrade
popriať Vám i spolupracovníkom hojnosť darov Božieho Svätého
Ducha, dobré zdravie, silu, láskavosť a trpezlivosť. Nech sa vaše
úsilia dobre vydaria, a nech sú všetky skutočne dobré, osožné
pre obyvateľov našej vlasti. A dovoľte mi ako veriacemu človeku
a biskupovi dodať želanie – povzbudenie v duchu Božieho Slova:
aby Vaše skutky viedli Vás i ostatných k oslave nášho Otca,
ktorý je na nebesiach. /zo stránok TK KBS/
Dopis kardinála Duky Jitce Pšurné-Lancaster (báseň str.3)
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Z DOMOVA VE ZKRATCE
o Vo veku 83 rokov zomrel v Bratislave po dlhej a ťažkej chorobe

básnik, prozaik, publicista a člen Spolku spisovateľov Igor Gallo,
autor zbierok Tvárou k príchodu, Spaľovanie, Prinavrátený čas,
Putovanie v kruhu a dalších, aj prozy, napr. Bosé cesty aľbo Holubi
Nesú smrť. o Václav Klaus mladší zakládá po vyloučení z ODS svou
vlastní stranu na pravém konci spektra, nazvanou Trikolóra. Hodlá
nalákat euroskeptické voliče na heslo ,,vzít si naší zemi zpátky‘‘ prý
okopírované od britských brexitářů. Poradcem má být i jeho otec.
o Po výdatných dažďoch v Bratislavskom kraji zasahovali hasiči pri
45 zatopených pivníciach a suterénach zatopených domov, v kraji
Trnavskom pri 11 udalostiach a Banskobystrickom pri 13 udalostiach.

DOPIS Z PRAHY

Vstanou noví podvodníci

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
Titulek jsem si vypůjčil od autora srand a haiků o Praze, Karla
TYGŘÍCI (4 - 7) : 12:10 – 13:10
Trinkiewitze blahé paměti. Na jeho představení (jak to jinak
nazvat) jsem byl v Divadle hudby kdysi v devadesátém druhém
SEJDEME SE PO PRÁZDNINÁCH
roce. Tehdy panovala v Praze optimistická nálada, na hradě byl
Velehrad, 39 Lonsdale Rd., Barnes, SW13 9JP
Havel a nikoho nenapadlo, že by nám tu sametovou mohli
INFO@CZECHLANGUAGECLUB.CO.UK
ukrást. Snad jenom ty zloděje. A Trinkiewitze. Žel, jak se
ukázalo, byl taky prorokem.
Poslední červnovou neděli tohoto roku tedy zase na Letné. Nejde o žabomyší spor, jestli nás tam bylo dvě
stě čtyřicet tisíc, nebo dvě stě osmdesát tisíc. Prostě, Letná byla plná. Větší prostor, vhodný pro takovou
sešlost, v Praze nemáme.
Demonstrujeme za demisi ministerského předsedy menšinové vlády Andreje Babiše, v České republice
trestně stíhaného. A za odchod Marie Benešové z funkce ministrině spravedlnosti, do které ji protlačil
Zeman.
O jedné Babišově podivné akci (“Čapí hnízdo”) jsem už onehdy psal. Od té doby – opět v Bruselu - přišli
na další “střety zájmů”. No, já bych to nazval jinak.
Shromáždění statisíců lidí na Letné hodně připomíná rok devětaosmdesátý. Mně padl do oka výrazný
rozdíl v generační skladbě účastníků tohoto a tehdejšího tábora lidu. Zatímco v době sameťáku patřila velká
část přítomných k lidem střední generace - jako jsem byl tehdy já - tedy lidí, kteří měli především plné zuby
reálného socialismu a vlády jedné strany, letos tam dominovala mobilová mládež. ( Pro upřesnění: tehdy
ještě mobily nebyly.) Ne že by tam teď dnes-už-kmeti chyběli. Dokonce se i ozvali ústy pana Svěráka
(staršího); “Oslavujeme, že jsme se probudili”.
Shromáždění svolala organizace, která si říká Milion chvilek pro demokracii. Jejím předsedou je Lukáš
Minář, šestadvacetiletý, původem z Vodňan v Jižních Čechách. Slyšel jsem ho dobře a můžu podepsat
každé jeho slovo. Trochu mě děsí, že tenhle tribun není už z generace mých dětí, ale z generace vnuků. S
tím holt nic neuděláme, a je to tak dobře. Pochodeň, která bohudík nevyhasla, musí přebrat další generace.
Býval jsem kdysi “klausovec”. Už mě to sice dávno přešlo, ale i dnes mě mrzí, že za Babiše se postavil
nejen dnešní prezident – od kterého bych nic jiného nečekal - ale i můj idol z devadesátých let.
Mnozí z těch, kteři skončili na Babišově straně, argumentují tak, že těch pár set tisíc lidí z Letné je málo
proti jednomu a půl milionu občanů v minulých volbách. Ale prosím vás. Nesrovnávejte hrušky s jablky! Je
přece jasný kvalitativní rozdíl mezi tím, když se někdo vypraví na Letnou (v nejednom případě desítky až
stovky kilometrů vzdálenou), nebo dojde do blízkého volebního střediska a registruje -- v tajnosti – svoji
volbu.
Dvě stě či tři sta tisíc lidiček na Letné je špička ledovce. Za každým Letňákem jsou další, kteří sice trávili
to tropické nedělní odpoledne na chatě či u babičky, ale myslí si to samé. Tedy o té partě, která je dnes v
sedle. Že těmi okrádanými jsme my všichni. A že politika a vládnutí neni sbírka výhod a privilegií, ale že to
má co dělat se slušností a službou.
Česká politická praxe se v nedávných letech příliš často řídila poučkou, že když člověk ve funkci dopřeje
lidem jejich drobné výhody, nebudou se moc zajímat o to, kolik eur jde do jeho vlastní kapsy. Demonstrace
na Letné a její pokračování dává naději, že takhle to už dál nepůjde.
Z jiného konce Prahy srdečně zdraví Honza Krátký.
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Nenechte si ujít, aneb trochu kultury v Londýně a okolí v červenci a srpnu
Do 5. července bude v Public Gallery, 17 Amhurst Terrace, London E8 2BT výstava
malíře Vojtěcha Kovaříka Lovers and Fighters (archetypy od klasiky po dnešek).
Vstup od 11 do 19 hodin (úterý až sobota, v sobotu do 17hod.). Info: publicgallery.co
o
Celý červenec, srpen a až do 8. září bude známá fotografka a členka velehradské
komunity paní Markéta Luskačová vystavovat v síni Turner Contemporary v Margate
v Kentu v cyklu ,,Seaside Photographed‘‘, zaměřeného na snímky pláží a přímořské
scenérie od začátku dějin fotografie až do současnosti. Info: mluskacova@gmail.com
o
Až do 7. července bude ještě otevřena výstava fotografií Ivana Kyncla pod názvem
In the Minute ve Victoria and Albert Museum, Cromwell Rd., London SW7 2RL. Info:
https://www.vam.ac.uk/event/OKGJ9xza/ivan-kyncl-in-the-minute Výstava otevř.
Denně od 10 do 17.45, v pátky do 22hod. Další info: České centrum
Smetanovo Trio (nahoře) a Wihanův Kvartet
o
7. července v 11.30 zahraje ve Wigmore Hall, 36 Wigmore St, W1U 2BP známé
Smetanovo Trio (Jitka Čechová – klavír, Radim Kresta – housle, Jan Páleníček – cello).
Na programu Beethovenovo klavírní Trio v B dur a Dvořákovo klavírní trio v F mol.
Vstup: £16 a 14. Info: https://wigmore-hall.org.uk a 020 7935 2141.
o
7. července od 19.30 zahraje tamtéž známý Wihanův Kvartet. Program: Sukovy
Meditace na starý český chorál Svatý Václave, Dvořákův smyčcový kvartet v E dur a
Beethovenův smyčcový kvartet v Cis mol. Vstupné: od 18 do 35 liber. Info: viz výše.
o
4., 7., 11., 17., 20., 26. a 31. července a také 7., 12., 16. a 21. srpna bude od 16
či 17 hodin (různí se) na programu letošního Glyndebourne Festival, Glyndebourne Opera House, Lewes, East Sussex
BN8 5UU, Dvořákova Rusalka zpívaná v češtině s anglickými titulky, s mezinárodním obsazením a se Sally Matthews
v titulní roli. Vstupné od 15 do 230 liber. Info: www.glyndebourne.com/festival
o

***************************************************
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 hodin
V roce 2019: nyní opět 7.7., dál oznámení

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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