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Na Nový rok, o slepičí krok...
Královny, prezidenti a premiéři většinou pronášejí vánoční či novoroční
televizní a rozhlasové projevy. Ty vánoční jsou obvykle plné vzpomínek,
zamyšlení a přání sváteční pohody, zatímco ty novoroční spíše bývají
bilancí dosažených úspěchů a výhledu do nového roku. Český prezident
Miloš Zeman tentokrát změnil tradici a místo toho novoročního pronesl
svůj projev občanům už před Vánoci, ale s nevánoční tématikou. Mnohé
diváky televize či posluchače rozhlasu v něm zaujaly úvodní odstavce,
věnované ocenění nynějšího mezinárodního postavení České republiky,
neb se zjevně nedomnívají, že je u nás až tak dobře..
Prezident řekl: ,,Dovolte mi abych začal stejně, jako když jsem se
SPRÁVNÍ RADA CHARITY
setkal asi se stovkou zahraničních velvyslanců. Řekl jsem: Vítejte v
VELEHRAD V LONDÝNĚ PŘEJE
úspěšné zemi, v zemi, která má nejnižší míru nezaměstnanosti v
KRAJANŮM VŠECHNO NEJLEPŠÍ
Evropské unii, která má stabilní ekonomický růst, která má relativně
DO NOVÉHO ROKU 2020!
klesající poměrně nízký státní dluh, zemi, kde roste jak průměrná mzda,
tak starobní důchody. Toto vše jsou úspěchy i když o nás Češích se říká, Tři králové na křitelnici ze 12.století, Vall, Gotland, Švédsko
že jsme nejskeptičtější národ v Evropě. Myslím si, že jen nad těmito
úspěchy bychom se měli společně radovat. To samozřejmě neznamená, že by neexistovaly problémy. Která země je
nemá. Na některé z nich jsem už upozorňoval ve svých předchozích veřejných vystoupeních.‘‘
Prezident pak pokračoval kritikou ,,pomalosti‘‘. Tedy pomalosti soudních řízení, stavebních řízení, výstavby
dopravní infrastruktury a podobně a připomněl, že ČR je na 162. místě ve světě ze 180 států co složitosti stavebního
řízení, ,,někde na úrovni Burkiny Faso a dalších afrických zemí‘‘, což víme i my mimo domov. Pochválil však nový
vládní investiční program na 30 let a to i přes obtíže financování. Přešel poté k otázkám životního prostředí a přiznal,
že je skeptikem co do globálního oteplování a dal za příklad historický vývoj, včetně Grónska před tisícovkou let. Tu
část projevu pak zkritizovala česká média, avšak pro nás v zahraničí je důležitější zmíněná úvodní část.
Ano, my krajané víme, jak nesmírně důležitá je prezentace země ve světě na různých mezinárodních fórech a jak
důležité je – a dělají to tak všechny úspěšné země i Británie – vyzdvihovat dosažené úspěchy a znovu a znovu je
připomínat (a pominout to 162. místo). I přes různé větší problémy, o kterých bohužel víme a má jich mnoho i Británie.
O tom se však prostě na oněch fórech nemluví, neb jde o to přilákat další investice a podpořit tak (byť nyní solidní)
hospodářský růst a dál posílit prestiž země. K tomu přispívají kuráží a nebojácnou rozhodností při hájení našich barev
na konferencích a seminářích mezinárodních organizací, včetně třeba summitů EU či NATO (a jako tomu bylo na jiné
rovině i například na nedávném Sametovém plese svobody v londýnském Guildhallu) naši diplomaté. A můžeme jim
v tom aktivně pomáhat. Máme jistě okruh známých, kolegů v práci a přátel a tak vůbec neuškodí udělat v Novém roce
onen malý ,,slepičí krok‘‘, užívaný sice ohledně prodlužování dne, ale lze jej aplikovat i co do novoročních předsevzetí.
Tedy, znovu jim všem vyspělost naší vlasti dnes a denně připomínat, třeba letos během oslav 75. výročí konce Druhé
světové války, neboť, jak víme, byli jsme mezi vítězi. Budeme takto aktivně pomáhat vlasti během znovuzaujímání
místa mezi evropskou špičkou, kde jsme byli ve vědě a technice i v dalších odvětvích za První republiky. Skutečnost, že
i ČR má mnoho problémů, oni v cizině možná také vědí, ale připomínat jim to nemusíme.../jn/

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

Českou mši svatou v neděli 5.ledna 2020 ve 14 hodin,
kterou bude v Espinosově sále na Velehradě, 39 Lonsdale Rd, Barnes, London SW13 9JP, sloužit
P. Vojtěch Novotný, vicerektor Nepomucena v Římě
Od 13.30 příležitost ke zpovědi

Další informace na www.velehrad.org.uk a ludmilastane@gmail.com ( a 07468 570551)
Nejbližší metro Hammersmith a pak 15 minut pěšky přes most, nebo vlakem do stanic Barnes nebo Barnes Bridge a bus 419 staví před Velehradem
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ZPRÁVY Z LONDÝNA A KOMUNITY
Superlativy po Mikulášské na Velehradě
Velmi spokojeni byli hlavně rodiče té třicítky dětí, které svatý
Mikuláš obdaroval na letošní velehradské Mikulášské. Krajané
bez dětí, či s už staršími ratolestmi, si zas pochvalovali
atmosféru celého odpoledne a někteří dodávali, že to muselo
být i dvěma anděly, kteří letos, místo obvyklého jednoho,
provázeli štědrého biskupa. Dělo se to za úsměvného ,dohledu‘
P. Romana Czudka z římského Nepomucena, který předtím
sloužil letos zvlášť hojně navštívenou adventní mši v hlavní
velehradské budově.
Czerninova hala opět praskala ve švech a krajané si
vyměňovali novinky i během bohatého občerstvení a pak
nešetřili superlativy na téma vydařeného odpoledne. Nebylo
ani divu, neboť se pak do okolí rozléhal zpěv tradičních koled
s klavírem Lukáše Pohůnka a houslemi Leony Gogolicynové.

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová
navštívila Brookwood

Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová navštívila
po summitu NATO v Londýne 4. decembra vojenský cintorín v
Brookwoode. Prezidentka a minister obrany SR Peter Gajdoš
sa tam zúčastnili na pietnom akte a s krajanmi vzdali česť
pamiatke slovenských a českých príslušníkov britského
Královského letectva, ktorí padli počas Druhej svetovej vojny.
Zuzana Čaputová, minister obrany aj veľvyslanec Lubomír
Rehák s vojenským attaché plk. Jánom Gocieliakom si takisto Záběry z letošní Mikulášské a mše a dole známé Smetanovo klavírní
v Brookwoode spolu s Gerry Manolas za Memorial Association trio: Jitka Čechová – klavír, Jan Talich – housle a Jan Páleníček - cello
for Free Czechoslovak Veterans uctili pamiatku generála Ivana
Otta Schwarza, počas vojny člena posádky liberátora 311.
československej bombardovacej peruti RAF, ktorý s krajanmi
býval v Brookwoode na pietných aktoch o výročiach vojny.
Generál Schwarz zomrel 4. januára 2018 vo veku 94 rokov.
Ceremonie sa tiež zúčastnili zástupca starosty Wokingu a inní
britskí predstaviteľia. Prezidentka Čaputová tiež zasadila na
cintoríne Strom mieru.

Česká vlajka na londýnském Guildhall
Ještě nyní mnozí vzpomínají na velký úspěch Sametového
plesu svobody, který se v listopadu konal ve známém sále
londýnské staré radnice. Na budovách nejen vlála česká
vlajka spolu s britskou, ale některé byly také nasvíceny v
barvách Británie i ČR. Asi čtyři stovky účastníků vyslechly
mimo jiné i slavnostní projevy velvyslance Libora Sečky,
ministra zahraničí Tomáše Petříčka, britské ministryně pro
zahraniční obchod Liz Trussové a starosty City of London
Williama Russella, hodnotící vzájemné vztahy i cestu ČR
za uplynulých 30 let a zazněly státní hymny a Modlitba pro
Martu. Pak už následoval zábavný program s hostinou a
vystoupeními tanečníků, tombolou, sólem pro lady Milenu
Grenfell-Baines, prezentací historických vozů Škoda a
tancem, jak se na ples sluší. Charitativní aspekt plesu
vynikl vybráním téměř dvanácti tisíc liber, věnovaných
našim velvyslanectvím známé dětské Great Ormond Street
Hospital. Hudbu obstaral známý Big Band Gustava Broma.Večerem účastníky provázela novinářka Lenka Kabrhelová
a o jeho úspěch se zasloužili i sponsoři City of London Corporation a Škoda UK. A mluví se o tom úspěchu dodnes!

***************************************************
Správní rada londýnského Velehradu a Velvyslanectví ČR zvou srdečně krajany na

pietní vzpomínku na oběť Jana Palacha 20. ledna v 18.30
u jeho pomníku na Velehradě, 39 Lonsdale Rd, Barnes, London SW13 9JP
za účasti zástupců velvyslanectví ČR a SR a dalších čestných hostí

Po vzpomínce koncert světoznámého Smetanova

klavírního tria (viz foto) od 19.30 v Czerninově sále

Vstupné £10 u vchodu (včetně občerstvení), registrace e-mailem na ludmilastane@gmail.com nebo text na 07468-570551
Další informace tamtéž nebo na www.velehrad.org.uk
Nejbližší metro Hammersmith a pak 15 minut pěšky přes most, nebo vlakem do stanic Barnes či Barnes Bridge a bus 419 staví před Velehradem
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Odešel prof. dr. Karel Werner

Dozvídáme se, že už po listopadové uzávěrce zemřel 26.11.
v Londýně ve věku 94 let profesor Karel Werner, přední
indolog, koreanista a religionista, znalec východních
náboženství, zejména budhismu a lingvista, zběhlý v řadě
jazyků, včetně sanskrtu. Rodák z moravských Jemnic přišel
do Británie po sovětské okupaci roku 1968, když předtím
přednášel v Praze, Brně a Olomouci, ale byl po únorovém
puči vyhozen z Karlovy univerzity a živil se pak dlouho jako
řidič tramvaje. Vydal však později první čs. knihu o józe
(Hata Joga). Po roce 1968 přednášel indologii na univerzitě
v Durhamu, v Německu, Srí Lance a Indii, napsal řadu
knih a množství odborných statí. V Londýně také přednášel
pro SVU a účastnil se krajanského života, včetně akcí na
Velehradě. Jeho žena Marion udržuje po desetiletí styky
s rodinou Jana Palacha ve Všetatech a hovořila o tom na
Palachovských výročních vzpomínkách. Prof. Werner byl
pohřben 9. prosince po ceremonii v severolondýnském
krematoriu New Southgate. RIP.

Budeme vzpomínat na naše zemřelé
během ledna...

Budou mezi nimi opět herečka a režisérka Londýnské
Sezóny a mecenáška Velehradu i otce Langa a mnoha
nemocných v Československu, Sylva Langová (15. ledna
2010), student Jan Palach (19. ledna 1969) – viz oznámení
na str.2, dále S/Ldr Adolf Pravoslav Zelený MBE,
navigátor slavné čs. 311. bombardovací perutě RAF (25. 1. Ještě z Mikulášské na Velehradě; londýnská Guildhall v čase Sametového plesu;
2010) a Tessa Macháčková, spolupracovnice Velehradu a velvyslanec ČR Sečka při projevu tamtéž a prezidentka Čaputová v Brookwood
organizátorka (23. ledna 2015). Z novějších odchodů si
připomeneme dalšího veterána 311ky, generála Ivana
Schwarze (4. ledna 2018) a jako každý rok i oběti
Holokaustu 27. ledna, v den vyhlášený OSN.
o Správní rada velehradské charity děkuje srdečně za
peněžité dary krajankám pí. Kaufmannové a Koblihové.
Bůh zaplať!

Zajímavý večer Czech National Trust

Dozvídáme se, že večer Czech National Trust 10. prosince,
uspořádaný u příležitosti pátého výročí založení velmi
prospěšné charitativní organizace v sále velvyslanectví ČR,
proběhl velmi úspěšně. Po úvodní zprávě předsedkyně
dr. Ireny Edwards následovalo seznámení s projektem
,,Lístek do Nového světa‘‘ Evou Heyd (o 16 Čechoslovácích
Emigrujících před válkou do USA) a film Thomas Messer Můj život s Guggenheimem a bohaté občerstvení. Výtěžek
byl pochopitelně věnován na projekty CNT...

Velehradské mše v novém školním roce
Na přání krajanů, znovu uvádíme program akademického
roku. Mše se vždy konají v neděli ve 14 hodin v Espinosově
sále Velehradu a krajané po nich rádi při kávě pobesedují.
2. února - Svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice)
8. března - 2. neděle postní (předvelikonoční rozjímání)
5. dubna - 6. neděle postní - Květná neděle (Velikonoce
10. května – Svatojánská (před poutní slavností)
7. června - Slavnost Nejsvětější Trojice
5. července - Slavnost sv. Cyrila a Metoděje

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

dr. Jitky Stollovej

Ako sa stalo, že mladá dievčina z Čiech prednáša Shakespeara
Britom v Oxforde a Cambridge
v sobotu 25.1. 2020 o 14.30 v Národnom dome 74 West End Lane, West Hampstead, 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 VE ZKRATCE
Prezident i politici se ostře ohradili proti
ruské kritice 21.srpna jako památného dne
Čeští politici i prezident Zeman se velmi ostře ohradili proti
ruské kritice rozhodnutí parlamentu prohlásit den sovětské
okupace za památný den, kdy se vzpomíná obětí invaze.
Ruské ministerstvo zahraničí ohlásilo, že ,,česká neochota
otočit tuto stránku dějin sotva přispěje‘‘ ke spolupráci mezi
oběma státy, což prezident Zeman označil za ,,absolutní
drzost‘‘ a dodal , že zvažuje, zda odvolat návštěvu Moskvy v
příštím roce na oslavy 75.výročí konce války. Podle premiéra
Babiše jsou Češi dodnes invazí traumatizováni, neb Rusové
národu ukradli 21 let svobodného života, což je nutné si
připomínat a podobně reagovali i další politici. Předseda
sociálních demokratů Hamáček by vzhledem k tomu co se
tehdy stalo očekával od Rusů více pokory a že snaha o jejich
přepisování dějin nepřispívá ke spolupráci.

Andruskó dostal trest 15 let väzenia
Komárňanský podnikateľ Zoltán Andruskó, prvý odsúdený z
pätice obžalovaných z vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho
snúbenice Martiny Kušnírovej, bol v Pezinku odsúdený len
na 15 rokov väzenia, lebo spolupracuje s vyšetrovateľmi a
nemôže sa proti rozsudku odvolať, hoci mohol dostať 25
Veľvyslanec SR Rehák s prezidentkou Čaputovou v Brookwoodu; Prof. Werner;
rokov až doživotie. Okrem Andruska stojí za dvojnásobnou připomínka smrti prezidenta Havla byla 18.12. a dva záběry z vánoční Prahy
vraždou objednávateľ Marian Kočner, zadávateľka Alena
Zsuzsová, vodič Tomáš Szabó a strelec Miroslav Marček a
Andruskó bol ich spojkou. Súd s nimi bude 13.januára a
Andruskó bude svedkom.
O V Prešove sa pri pamätnej tabuli obetiam komunistického
teroru a násilia režimu na Hlavnej ulici konala pietna
Panychída. Gréckokatolícky arcibiskup Ján Babjak v
príhovore o našom dlhu obetiam povedal: „Sme im dlžní
definitívne vysporiadanie sa s komunistickou ideológiou.
Zatiaľ sme ju neodsúdili ako zločinecký systém a
nedištancovali sme sa od nej nadobro a navždy. Doposiaľ
nám nestačilo ani 30 rokov slobody, aby sme odsúdili
zločinecký komunistický systém a to o nás hovorí, že ešte
nie sme úplne slobodní,‘‘ citoval arcibiskupa Košický Korzár.

DUCHOVNÉ SLOVO
Z Posolstvá pápeža Františka k 53. svetovému dňu pokoja
... Hrozné skúšky občianskych i medzinárodných konfliktov,
často zhoršené bezohľadným násilím, majú dlhodobý vplyv
na telo a dušu ľudstva. Každá vojna sa v skutočnosti javí
ako bratovražda, ktorá ničí projekt bratstva, ku ktorému je
povolaná ľudská rodina.
Vojna, ako vieme, často začína neznášanlivosťou
inakosti toho druhého, ktorá živí túžbu po vlastnení a vôľu
vládnuť. Táto neznášanlivosť sa rodí v srdci človeka z
egoizmu a pýchy, z nenávisti vedúcej k ničeniu, vytváraniu negatívneho obrazu o druhom, jeho vylúčeniu a
vymazaniu. Vojna sa živí zvrátenými vzťahmi, hegemonickými ambíciami, zneužívaním moci, strachom z druhého a
chápania odlišnosti ako prekážky. A naopak, toto všetko sa zhoršuje vojnou.
Ako som poznamenal počas nedávnej návštevy v Japonsku, z toho paradoxne vyplýva, že „náš svet žije v zvrhlej
dichotómii, v ktorej chce brániť a garantovať stabilitu a mier prostredníctvom falošného pocitu bezpečnosti
udržiavaného mentalitou strachu a nedôvery, ktorá napokon zamorí vzťahy medzi národmi a bráni akejkoľvek forme
dialógu. Medzinárodný mier a stabilita nie sú kompatibilné s nijakým pokusom o ich dosiahnutie pomocou strachu zo
vzájomného zničenia alebo hrozby totálneho zničenia. Je možné ich vybudovať iba na základe celosvetovej etiky
solidarity a spolupráce v službe budúcnosti, utváranej na vzájomnej závislosti a spoluzodpovednosti celej ľudskej
rodiny dneška i zajtrajška.“...
(Preklad Radio Vatikan / Z TK KBS) Celý dokument na:
(https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/posolstvo-k-svetovemu

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

Dr. Thomase Lormana

From the village to the city: urbanisation in Slovakia 1896-1972
v úterý 4. února 2020 v 18.30 v sále Velvyslanectví ČR, 26-30 Kensington Palace Gdns, London W8 4QY
Vstupné: £15, včetně skleničky vína o Rezervace:www.czechfriends.net o Pro vstupenky u vchodu mail: events@czechfriends.net
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NOVÉ KNIHY PRO NAŠINCE I BRITY

British Czech and Slovak Association

o Málokdy se recenze věnují knihám pro děti a tak je opravdu
potěšením zaznamenat zde knihu Hany Bergmannové Klímové
Dobrodružství pana Wellingtona s podtitulem O klucích,
letadlech a letcích RAF a s jejími pěknými ilustracemi. Vyšla už
ve druhém vydání autorčina nakladatelství Katzberg v Praze
minulý rok (www.katzberg.cz) za 330Kč plus doprava. Pokud
čtenáři, či příbuzní mají kluka (ačkoliv zájem holek nelze
vyloučit) v ranném skautském věku, kniha je pro ně. Ten pan
letadlo je pomalu rezavějící havarovaný Wellington 311. čs.
bombardovací perutě v jednom okrajovém hangáru malého
aeroklubu. Jeho různí kolegové (ano, ona spolu mluví) jsou
letadla různých modernějších typů, ve středu pozornosti
kluků, jejichž táta letišťátko vede. Letadla si vyprávějí příhody
a pan Wellington toho zažil se 311kou nejvíc. O té poslední
posádce však nikdo nic neví a o obnovení letuschopnosti nelze
ani pomyslet. Jsou tu však ti dva kluci a víc už neprozradíme!

invites all the compatriots and British friends to a talk

by Anna Vilchová (née Dušenková)

Why a Slovak LSE graduate
teaches Roma kids in a
forlorn village
on 23 January 2020 at 6.30pm – 9 pm
Slovak Embassy, 25 Kensington Palace Gdns,
London W8 4QY
Booking and registration essential via:
www.bcsa.co.uk or at bcsa@bcsa.co.uk and Eventbrite
https://www.eventbrite.co.uk/o/british-czech-and-slovak-association8207060070

DOPIS Z PRAHY

Britské volby – Pohled z Vinohrad

Čtvrtek dvanáctého prosince si - v jistém bytečku na Vinohradech - vyžádal změny v navyklém režimu. Jeho
dva stárnoucí obyvatele (jmenovitě paní Krátkou a mne) trápila po několik týdnů obava, že by se Velká
Britanie mohla stát další Venezuelou. Potřebovali jsme vědět OKAMŽITĚ, jak dopadly mimořádné všeobecné
volby ve Spojeném Království a byli jsme ochotni tomu obětovat i část svého spánku.
Předběžné odhady voličských preferencí naznačovaly, že počáteční náskok vládnoucí konzervativní strany
se v průběhu volební kampaně vytrácel.
V minulosti volební vítězství labouristů, dříve strany sociálně-demokratického typu, neznamenalo zásadní
hrozbu pro demokracii. Tentokrát tomu bylo jinak. Labouristické strany se v minulých několika letech
zmocnili trockisté, komunisté a další, které britský národ nikdy nepustil k vládě pod jejich vlastní firmou.
Kdyby voliči tentokrát ve své většině podpořili “labouristickou” opoziční stranu a jejího vůdce Corbyna, mohla
se z Britanie stát další oběť komunismu.
Velké - rozhodně však nikoliv jediné - thema voleb byl Brexit. Pro odchod Britanie z Evropské Unie se v
referendu (konaném více než před třemi roky) vyslovila nevelká leč jasná většina voličů, avšak vláda ani
parlament se jaksi nemohly či nechtěly hnout z místa.
V létě byl do čela konzervativní strany, a tím i do čela britské vlády, zvolen energický Boris Johnson a věci
se začaly hýbat. Předčasné prosincové volby se nakonec ukázaly jako jediné možné řešení patové situace v
parlamentu.
Přes internet jsme se už před jedenáctou napojili na anglickou televizi. Vítězové v jednotlivých volebních
obvodech obvykle začnou být oznamováni kolem druhé hodiny ranní, tedy třetí hodiny středoevropského
času. Kromě konečného totálu hlasů existují ale také tak zvané “exit polls”, které obvykle - ještě před
spočítáním hlasů - prozradí jak většina volila. “Exiťáky” se publikují krátce po uzavření volebních místností.
Chtěl jsem předespat pár hodin během dne. To se mi nepodařilo, prostě jsem odpoledne neusnul. A tak
nezbylo než doufat, že v noci na pátek vydržím alespoň do tří ráno. To už by měl být hlavní trend výsledků
jasný.
Dopadlo to dobře. Už ty exitové předpovědi naznačily, že labouristé tentokrát propadli jako nikdy před tím.
Když jsem se posléze uchýlil do postele, bylo zřejmé, že i pověstná “rudá zeď”, na severu Anglie, kde Labour
Party od nepaměti vyhrávala, popraskala. Množství voličů odvrhlo tradice svých rodičů a volilo konzervativní
stranu.
Volby ukázaly a potvrdily nové trendy. Napřklad to, že strana, která kdysi vznikla jako hlas
vykořisťovaných manuálů (tedy Labour Party) odchází nyní stranou. Dostalo se jí sice hlasu “elit”, které jsou
přesvědčeny, že vědí vše lépe, nežli většina spoluobčanů, což ovšem na vítězství nestačí.
Trochu jinak to dopadlo ve Skotsku, které čítá pět a půl milionu obyvatel z britských šedesáti pěti. V této
severské zemi, od dob Tonyho Blaira autonomní, velká čast voličů volila skotské nacionalisty (SNP), jejichž
hlavním cílem je odtrhnout po třech stoletích unie Skotsko od Spojeného Království. Cesta k tomu je dlouhá a
nikde není psáno, že všichni Skoti, kteří poslali nacionalisty do Westminsteru, po této cestě chtějí putovat.
Referendum ve Skotsku před pěti lety ukázalo, že nikoliv. Kdyby k rozluce došlo, angličtí daňoví poplatníci by
si oddychli, jenomže víte, kdo by do Skotska brzo dorazil. Ano, Putin. Tedy jeho “zelení mužíci”. Byl jsem se
kdysi podívat na zbytky Hadriánovy zdi a myslím, že ta by dnes na obranu Anglie nestačila.
Uvidíme, jak si historie pohraje s tímhle problémem.
Z Vinohrad posílá do Londýna mnoho pozdravů nyní již klidně pochrupující Honza Krátký

***************************************************
The British Czech and Slovak Association srdečně zve krajany i anglické přátele na tradiční

středeční setkání ,,Get to know you‘‘ 8. ledna 2020
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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***************************************************
Nenechte si ujít trochu kultury v Londýně v lednu 2020

18. ledna od 15 hodin se koná ve Wigmore Hall, 36 Wigmore Street, London W1U 2BP
koncert Masterclass with Professor Johannes Meissl and Trio Incendio v rámci European
Chamber Music Academy Showcase. Nedávno ustavené české trio provede Dvořákovo klavírní
trio v F moll s prof. Meisslem z vídeňské univerzity. Info: https://wigmore-hall.org.uk
o
20. ledna od 18.30 vystoupí na Velehradě Smetanovo klavírní trio (viz také oznámení na
str. 2. a na website Velehradu).
o 21. ledna od 13 hodín sa v St.Martin-in-the-Fields Church, Trafalgar Square koná Free
Lunchtime Concert Slovenských vianočných koled v podaniu Evy Bodorovej (soprán),
Matthew Tomka (bass) a Jozefa Janíka (piano). Na programu tradičné koledy (Poďme spolu
do Betlema, Dnešný deň sa radujme, Povedzte nám pastuškovia, Do hory , do lesa, valasi,
Dobrá novina, šťastná hodina, atd, plus vianočné arie Francka, Gounoda, Schuberta... Info:
Michal Pěchouček (viz níže)
https://www.stmartin-in-the-fields.org
o Od 24. ledna až do 15. května se bude v galerii Vitrínka v budově Velvyslanectví ČR konat výstava 71 uměleckých
plakátů na téma české národní identity v očích mezinárodních studentů pod názvem Czech Image. Otevřeno po – pa
od 10 do 18 hodin. Organizuje České centrum.
o 29. ledna od 19 do 20.30 se v The Royal Institution, 21 Albemarle St, Mayfair, London W1S 4BS, koná další ze serie
programů Science Café (po úspěšném večeru s dr. Tomášem Páleníčkem na Velvyslanectví ČR na téma Znovuzrození
psychedelik 5. prosince). Tentokrát půjde o první z pěti večerů na téma umělé inteligence (až do května) a s Michalem
Pěchoučkem z Avastu bude na téma Personal security in the age of AI hovořit Prof. Michael Luck, expert z Kings
College. Vstupenky za 7 až 16 liber (od The Royal Institution) možno rezervovat přes Eventbrite. Info: Organizátor
České centrum Londýn.
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
Nyní opět: 2. 2. a 8. 3. (viz rozvrth na str.3)

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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