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A jsou tu opět naše březnové Idy 
Ano, březen není právě pro Čechy a Slováky z historického hlediska 

tím nejlepším měsícem. A přitom před Druhou světovou válkou 

ještě byl měsícem celostátních a většinou spontánních oslav narozenin 

Prezidenta Osvoboditele, Tomáše Garrigua Masaryka, takto po  

rodičích opravdového Čechoslováka. Válka, tedy 15. březen roku 

1939, to najednou změnil, když do o pohraničí už okrájeného zbytku  

republiky vtrhla armáda nacistického Německa a začalo dlouhých  

šest let okupace.  

    Tenkrát, bez pohraničních pevností a horské hradby, nemělo už 

smysl pomýšlet na obranu země a naši vojáci a letci hromadně  

odcházeli bojovat jinam. Do Francie, kde alespoň trošku pomáhali  

zadržet německá invazní vojska o pár měsíců později a pak do  

Británie. Mezitím začal přes perzekuce fungovat i domácí odboj a     Otec Lang a jeden z přátel, Sir Bernerd Braine, později Lord Braine 

exilová vláda prezidenta Beneše v Londýně si pak nemohla stěžovat   (vzpomínka k výročí úmrtí P. ThDr Jana Langa SJ, 21. 3. 2007) 

na neinformovanost o situaci doma.  

     O tom, jak ten náš český a slovenský odboj zahraniční pomáhal válečnému úsilí spojenců, jsme my zde v Británii 

byli vždy dobře informováni, neboť mnozí jeho účastníci, včetně řady vojáků a letců opět po únorovém 

komunistickém puči roku 1948 Československo opustili a vrátili se do exilu. Jiní – a nebylo jich málo -- z oněch 

hrdinů během války padli a jejich hroby po celé Británii nyní dál navštěvuje velvyslanec ČR Libor Sečka v rámci 

projektu ,,Never forgotten‘‘. A jeho reportáže z cesty na internetových stranách velvyslanectví jsou příjemnou a paměť 

osvěžující četbou pro ty nejstarší z nás a připomínkou oněch ,,dávných‘‘ válečných časů, ukončených porážkou 

nacismu letos už před 75ti roky, pro ty mladší. Mimochodem, nelze než si přát, aby ony reporáže i s bohatou 

fotografickou dokumentací byly vydány v knižní formě (a mnozí z nás by si je velmi rádi koupili) a výtěžek by mohl 

pomoci s údržbou oněch hrobů... 

     Zpět k tomu březnovému tématu. Jak ti nejstarší z nás pamatují, radost z výročí narozenin TGM 7. března byla 

záhy po onom zlověstném únoru navždy zatlačena do pozadí tzv. ,,sebevraždou‘‘ Masaryka mladšího, Osvoboditelova 

populárního syna Jana, takto ministra zahraničí. Stalo se tak o tři dny později po výročí TGM nočním skokem z římsy 

okna Janovy rezidence v Czerninském paláci, kam jej podle všeho zatlačila skupina gaunerů v čele s pohůnky NKVD. 

     Březnové Idy našich národů tak byly završeny a pro nás v Londýně, ještě o mnoho let později, smutek tohoto 

měsíce umocnil i odchod nepsaného vůdce naší exilové komunity, Otce Langa 21. března 2007. Kněz, rádce, 

propagátor ekumenické spolupráce, pomocník, opravdový vlastenec a bojovník proti komunistickému režimu 

v Československu a přítel Chartistů, byl obdivován nejen námi, ale i dlouhou řadou britských ministrů, poslanců, lordů 

i novinářů a jeho památku budeme dál slavit s pohnutím i pýchou.  

     A ještě k tomu výročí konce války: Je už známo, že hlavní pietní vzpomínka se bude konat 10. května odpoledne 

v československé části spojeneckého hřbitova v Brookwoodu a tak prosíme čtenáře, aby to připomněli svým 

příbuzným a známým, ať už našincům, či Britům. Zásluhy našich hrdinů o svobodu Británie i našich zemí je přece 

třeba stále připomínat novým generacím! /jn/  

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

          Českou mši svatou v neděli 8. března 2020 ve 14 hodin, 

  kterou bude v Espinosově sále Velehradu, 39 Lonsdale Rd, Barnes, SW13 9JP, sloužit P. Roman Czudek z 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 

Mše na Velehradě ve znamení Hromnic  
Tradiční velehradská česká mše byla 2. února ve znamení  
Hromnic, svátku, který připadá přesně na ten den a slaví se   
na paměť uvedení mladého Ježíška do chrámu. Znamená také 
církevně konec Vánoc a v mnoha rodinách též odstrojování  
vánočních stromků a betlémů. To vše si krajené připomněli 
spolu s Otcem Tomášem Roulem z římského Nepomucena,  
který mši onu neděli na Velehradě sloužil... 
  
 

,,Dirigentský profil hodný povšimnutia‘‘ 
Mladý nadějný orchestrální dirigent a velký přítel londýnského  
Velehradu Lukáš Pohůnek zaujal po úspěšných debutech v  
Londýně také slovenskou hudební scénu poté, co dirigoval v     Dirigent Lukáš Pohůnek diriguje Slovenskou filharmonii; Otec Tomáš Roule 

lednu dva koncerty se Slovenskou filharmonií v bratislavské    a velehradská mše; Pražákovo kvarteto (viz dole) a Duo Brikcius (viz str. 3) 
Redutě (viz foto). Prestižní specializovaný hudební časopis  
Opera Slovakia s ním uveřejnil rozhovor, který uvedl  

následujícími odstavci, které s radostí a pýchou otiskujeme jako  
připomínku krajanům, neboť Lukáš, jak víme, je velmi skromný.  
Dejme tedy slovo odborníkům: 
,,Lukáš Pohůnek, absolvent pražskej Akademie múzických 

umění patrí k poslednej generácii absolventov nemeckého  
velikána, Maestra Kurta Masura. Rodák zo Žiliny, ktorý sa 
koncom januára t. r. debutovo predstavil aj na koncertnom  
pódiu Slovenskej filharmónie, si už napriek mladému veku  
stihol vytvoriť dirigentský profil hodný povšimnutia. 
   ,,Doposiaľ vystúpil s mnohými poprednými orchestrami  
(okrem iného s orchestrom MSM Symphony Orchestra New  
York, Leipziger Symphonieorchester, s ktorým debutoval v  
Gewandhause v Lipsku ako aj so Štátnou filharmóniou  
,,Oltenia” v Craiove v rámci programu ,,EUROPA SEASON” ako  
najmladší hosťujúci dirigent zo všetkých 28 krajín EÚ). 
   ,,V novembri 2017 bol angažovaný orchestrom London  
Philharmonic Orchestra ako Asistent šéfdirigenta, Maestra  
Vladimira Jurowského, v symfonickom projekte so  
svetoznámou huslistkou Juliou Fischer. V predošlej sezóne sa  
ako dirigent podieľal na príprave spoločného orchestrálneho  
projektu londýnskych telies Southbank Sinfonia London a  
Academy of St. Martin in the Fields. 
Nezabúda však ani na rodné Slovensko. Od roku 2015 hosťuje,  
či inak spolupracuje so Štátnym komorným orchestrom Žilina  
– Slovak Sinfonietta, Štátnou filharmóniou Košice, Štátnym  
divadlom Košice i Slovenským národným divadlom. 

    ,,Koncom januára (23. – 25. 1. 2020) debutoval so  
Slovenskou filharmóniou v bratislavskej Redute. Na programe  
bol celovečerný koncert, dve hudobné akadémie a koncert pre  
rodiny s deťmi, ktorý Slovenská filharmónia organizuje  
pravidelne niekoľkokrát do roka...‘‘ 
 

Pražákův kvartet zahraje na Velehradě 
Velehrad zanedlouho přivítá další český přední hudební soubor 
Pražákovo kvarteto (viz foto a oznámení dole), se kterým váže  
Správní radu i krajany dlouholeté přátelství s houslistkou Janou Vonáškovou. Lze se tedy na co těšit, zvláště když 
zazní i londýnská premiéra jednoho z děl našeho jubilanta, skladatele Karla Janovického, který v únoru oslavil 90ku. 
    Pražákův kvartet byl založen roce 1972 v Praze a rychle se etabloval na domácí i zahraniční scéně.   >>>>>>> 

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

         Správní rada londýnského Velehradu a Dvořákova společnost srdečně zvou krajany na večer s jedním z předních  
                                              světových souborů komorní hudby:       

                koncert Pražákova kvarteta 
 

      (Jana Vonášková a Vlastimil Holek – housle, Josef Klusoň – viola a Michal Kaňka – cello) 
 

v sobotu 21. března v 18.30 v Czerninově sále Velehradu, 39 Lonsdale Rd, Barnes, SW13 9JP 
 
 

Na programu kvarteta Haydna a Dvořáka a také londýnská premiéra kvarteta č. 4 Karla Janovického na oslavu jeho 90. narozenin 
 

          Vstupné: £10 při vstupu – rezervace na ludmilastane@gmail.com nebo text na 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 
Pražákův kvartet zahraje na Velehradě (pokračování) 
Následovaly koncerty po celé Evropě, v Asii a Severní Americe 
a také intenzivní nahrávání více než 30 CD. V roce 2015 si  
soubor vybral novou vedoucí, Janu Vonáškovou, absolventku 
Royal College of Music po dvou letech intenzivního studia  
repertoáru v novém obsazení se vrátil na mezinárodní scénu. 
Odborníci považují Pražákovce za skvělý příklad obnoveného 
smyslu pro neobyčejně sehranou jednotu podání a hostování ve 
Spojených státech a Japonsku a nyní v Evropě jsou provázena  
dalšími pozváními. Nezbývá než se opravdu na koncert těšit!   
 

 

Zápisky velvyslance Libora Sečky z putování 
po hrobech našich hrdinů (kapitoly 2. – 3.: ) 
Po první cestě v rámci projektu "Never Forgotten" ke hrobům  
našich hrdinů Druhé světové války do hrabství Kent v roce 75.  
výročí jejího ukončení, se velvyslanec Libor Sečka společně s kolegou Martinem Hoškem a za asistence vojenských 
přidělenců plk. Jiřího Niedoby a jeho asisenta nprap. Tomáše Kašpara, vydal v rychlém sledu na další putování.  
   Následoval Northampton a Aston Abbots v Buckinghamshire, kde se nacházejí hroby Gejzy Pokšivy ze slovenského  
Šariše a dalších vojáků od Tobruku, Matěje Fišera a Josefa Pospíšila. 

Po hřbitově Kingsthorpe následioval nedaleký Towcester Road, kde leží trojice dalších vojáků z afrických kampaní,  
Leopold Gertsmann, Jiří Ehrmann a Bedřich Karel Stein v židovské části hřbitova, zemřelých na zranění v blízkých 
nemocnicích. Ve vesnici Newton Abbots šlo, jak velvyslanec Sečka vysvětlil, o místo: ,,kde v době náletů na Londýn žil a 
pracoval prezident Edvard Beneš. V místním hostinci The Royal Oak na nás čekal pamětník, zvoník, oficiální 
„natahovač“ kostelních hodin a vůbec duše veškerého společenské života ve vsi, 84 – letý Colin Higgs. Za svoji významnou 
dlouholetou práci a starost o místní komunitu byl v prosinci minulého roku vyznamenán Medailí britského impérii (MBE) a 
slavnostní akt předání má proběhnout v březnu t. r. Ze sousední vesnice Wingrave, kde pracovala československá exilová 
vláda, přijela místní historička a kronikářka, úžasná paní Prudence Goodwin a spolek doplnil publicista a spisovatel Neil 
Rees, který se dlouhodobě historii československo – britských válečných vztahů věnuje. Objednali jsme si hovězí „stew“, 
tak trochu obdobu našeho guláše, dokonce s knedlíkem a navíc jsme dostali i bramborovou kaši. To vše se s pivem a 
intenzivní debatou ukázalo jako ideální kombinace. 
   ,,Probírala se nejenom minulost, a paní Goodwin s sebou přivezla řadu jedinečných suvenýrů ze své sbírky, ale také 
přítomnost. Obě vesnice touží potom, abychom 75. výročí konce druhé světové války náležitě společně oslavili. Společně, 
ale každá vesnice zvlášť, což plně odpovídá tradici odvěké sousedské rivality. Pokusíme se nezklamat, když vidíme to 
nadšení, radost i hrdost lidí, kteří jsou ochránci a nositeli československo – britského válečného odkazu, určitě nejméně 
v hrabství Buckinghamshire. Jména Masaryka, Beneše a dalších k nim mluví stejně silně jako k nám. A naše minulost 
zůstává jejich přítomností. Včetně zastávky autobusů na křižovatce, věnované občanům prezidentem Benešem.‘‘      
     Další zastávkou na cestě byla malebná oblast Cotswolds. Nejdříve vedla cesta na hrob letce, radiotelegrafisty,  
seržanta Viléma Michálka do Yatesbury a na hřbitov London Road v Chippenhamu. Tam odpočívá čtveřice vojáků: 
četař Jan Klos, rotný Josef Sedláček, četař Antonín Mikoláš a rotný František Seďa, frekventanti „pokračovací 

pilotní školy“ v nedalekém Hullavingtonu a zahynuli při tragických nehodách. Je tam však ještě náš pátý hrdina, Bořivoj 
Šmíd, dodal Libor Sečka, ,,však zemřel nešťastnou smrtí až v roce 1951 poté, co se v březnu 1950 společně s dalšími 
„západními“ piloty podílel na legendárním únosu tří Dakot Československých aerolinií do bavorského Erdingu. Zemřel již 
jako pilot Královského britského letectva (RAF). Tomu odpovídá i jeho náhrobní deska.‘‘ 
     Nedaleko, v Cirencesteru na Chesterton Cemetery, odpočívají dva naši letci: četař František Doležal a rotmistr 
Oldřich Fiala, oba příslušníci 4. Ferry Pilots Poolu – oddílu pro přelétávání letadel. Zahynuli na následky pádu jejich 
letounu bez paliva krátce po startu na letišti Kemble (dnes Cotswold Airport) v únoru 1941. 
     Velvyslanec Sečka ještě předtím stačil absolvovat pohřeb filosofa a přítele Čechů, Sira Rogera Scrutona 
v katedrále Malmesbury a napsal o tom takto: ,, Hrdlo se mi sevřelo dojetím, když jsem zaslechl první slova a tóny písně 
„Ej lásko, lásko, ty nejsi stálá …“ Janáčkova úprava lidové písně v podání zpěvačky Kristi Bryson vyplnila prostor pod 
starobylou klenbou a pozvolna se ubírala dále. Stejně jako Scrutonova duše. Důstojný obřad plynul a já jsem se k osobě 
filosofa vracel: naučil se česky, inspiroval a podporoval řadu demokraticky smýšlejících osobností střední a východní 
Evropy, zastával některé postoje, které nemohly zůstat bez označení „kontroverzní“… Co se mě, jako českého velvyslance 
ve Spojeném království, ale dotklo nejvíce, byl jeho vřelý vztah k Čechům, českému prostředí, k české kultuře. Ze svých 
sympatií se vyznal možná ve svém posledním článku publikovaném 21. prosince 2019 v internetové verzi časopisu The 

Spectator, když hodnotí uplynulý rok a vzpomíná na ocenění, kterého se mu v souvislosti s 30. výročím Sametové revoluce 
dostalo od předsedy českého Senátu:  „Češi udělili pamětní medaili euroskeptikovi, jmenovitě mně, v dojemné ceremonii, 
která mi připomněla, proč jsem nehledě na volání Poláků, Maďarů, Rumunů a mnohých dalších, ztratil své srdce u 
nesmělých, cynických Čechů a už nikdy je nezískal zpět.“                                   /pokračování příště/ 

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

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

                               Anny Fodorovej  

            Psychoterapeutičky a autorky anglického, teraz preloženého románu s témou psychoterapie          
 

                   Psychoanalytická psychoterapia  
                          

     v sobotu 21. 3. 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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  Správní rada londýnského Velehradu zve krajany na 

Recitál violoncellového DUA BRIKCIUS 
 Františka Brikciuse a jeho sestry Anny Brikciusové 
 

  V neděli 29. března od 19 hodin na Velehradě,    
      39 Lonsdale Road, London, SW13 9JP 
 

Na programu díla Jacquese Offenbacha (ke 140. výročí 
jeho úmrtí), Bohuslava Martinů, Ireny Kosíkové, Paula 
Hindemitha a také Antonia Vivaldiho a Leoše Janáčka  
 

Vstupné: £10 (a rezervační poplatek) včetně skleničky vína a 
malého občerstvení: https://DuoBrikciusVelehrad.eventbrite.co.uk 

Podrobnosti též na http://www.velehrad.org.uk Vstupné i u vchodu.  
 

Nejbližší metro Hammersmith a pak 15 minut pěšky přes most,či vlakem 
do stanic Barnes nebo Barnes Bridge a bus 419 staví před Velehradem 

https://www.svu2000.org/london
https://duobrikciusvelehrad.eventbrite.co.uk/
http://www.velehrad.org.uk/
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ZPRÁVY Z LONDÝNA A KOMUNITY 

Budeme vzpomínat na naše zemřelé  
během března... 
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/      Záběry z dalších zájezdů na hroby našich hrdinů projektu velvyslance ČR Libora 

střelce slavné 311.čs. bombardovací perutě (a předtím     Sečky ,,Never Forgotten‘‘ – dole hroby Fr.Doležala a O.Fialy a G.Pokšivy (viz.str.3)                                                                

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).                                                                                         
 
 

Velehradské mše v tomto 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.                                                                                                                                                                                       
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  
 

ZPRÁVY Z DOMOVA VE ZKRATCE 
o    Ústavní soud ČR potvrdil platnost zákona o střetu  
zájmů pře návrhy prezidenta Zemana a poslanců ANO na  
zrušení části přezdívané ,,Lex Babiš‘‘. Soudci se shodli, že 
politik ve vysoké funkci má být buď politikem, nebo  
podnikatelem, ale nikoliv obojím. Podle ex-ministra financí 
Kalouska respektovali ministři toto pravidlo až do příchodu 

nynějšího premiéra.  o 10 politických strán na Slovensku 
má pred voľbami 29. februára preferencie aspoň 5 percent, 
podľa prieskumov.  o   Mimoriadna schôdza parlamentu  
SR schválila tzv. 13. dôchodok. Prezidentka Zuzana  
Čaputová sa k prerokovanému zákonu vyjadrí až po voľbách   o  V Praze prohlásil premiér Babiš v rozhovoru pro  
Deník Blesk, že pokud prohraje příští volby, odejde z politiky. Dodal, že nový zákon o střetu zájmů jej má omezeními 
vlastnictví médií a přístupu firem k dotacím dostat z politiky a že byl vytvořen speciálně kvůli němu.  

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

                 PŘIHLÁŠKY DO JAZYKOVÝCH KURZŮ ČESKÉHO JAZYKA V ZAHRANIČÍ 

Dovolujeme si připomenout všem krajanským organizacím a zájemcům ve Spojeném království na blížící se termín 15. 3. 2020 k podání 

přihlášek do jazykových kurzů v rámci Krajanského vzdělávacího programu a výuky českého jazyka v zahraničí a to v souladu s 

usnesením vlády č. 348/2015 o pokračování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí na léta 2016 až 2020: 

         Semestrální stipendijní studijní pobyty;  

         Čtyřtýdenní kurz českého jazyka pro krajany v Poděbradech (termín kurzu 17. 7. – 14. 8. 2020);  

         Dvoutýdenní kurz metodiky výuky českého jazyka (termín kurzu 24. 8. – 4. 9. 2020). 

Při podání přihlášky prosím věnujte pozornost řádným postupům a termínům realizace Programu podpory českého kulturního dědictví v 

zahraničí v roce 2020.  

 Přihlášku musí zájemce zadat včas do elektronického systému (datum a čas zadání do systému včetně jména a příjmení uchazeče je 

vygenerováno v záhlaví předložené přihlášky). Online formulář je dostupný na webových stránkách DZS (www.dzs.cz) v rubrice Kurzy a 

studenti: http://www.dzs.cz/cz/program-podpory-ceskeho-kulturniho-dedictvi-v-zahranici/kurz-cestiny/ .  
Originál elektronicky vyplněné, vytištěné a podepsané přihlášky (v případě semestrálního stipendijního pobytu včetně jedné kopie, tj. 

celkem 2 exempláře) spolu s požadovanými doklady a doporučením krajanského spolku zašle uchazeč neprodleně na Zastupitelský úřad v 

Londýně nebo Manchestru (nejpozději do 10ti pracovních dnů od podání přihlášky) na adresu: Martin Hošek, Embassy of the Czech 

Republic, 26 Kensington Palace Gardens, London W8 4QY  e-mail: martin_hosek@mzv.cz 
MŠMT zašle následně prostřednictvím MZV vybraným kandidátům Rozhodnutí o přijetí do příslušného kurzu. Nevybraní uchazeči se mohou 

stát náhradníky a případné dodatečné přijetí jim bude operativně oznamovat.   

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

ZPRÁVY Z DOMOVA VE ZKRATCE  
O   Organizace Milion chvilek, známá z masových demonstrací 
v Praze na Letné proti premiéru Babišovi, zahájila 25.2. v Plzni 
protestní akce k výročí komunistického puče v únoru 1948.  
Akce, včetně diskusí v krajských městech se mají zaměřit vždy  
na jeden specifický celostátní problém, rozšířený v onom kraji. 
Akce mají vyvrcholit v Praze 2. června velkou demonstrací.  O 
Praha skončila v žebříčku kvality života na skvělém 24. místě 
ze 149 světových měst v hodnocení konzultační společnosti  
D & L Partners. Mezi kritérii hráli roli nejen HDP, ale i stav 
lékařské péče, dostupnost bydlení nebo vzdělávání. Žebříček  
vedou Zurych a Vídeň a Londýn je na 33.místě  O  Slovenská  
sociálna poisťovňa hlásí v uplynulom roku výrazný nárast  
žiadostí občanov, pracujúcích vo štátoch Únie, ktorí požiadali  
o dokument v ktorej krajine budú sociálne poistení. Žiadostí  
bolo 41.180 čo je nárast o 11.964 z roku 2018 (29.216 žiadostí) 
a lehoty vybavenia žiadostí sú teraz 60 dní, upozorňuje  

poisťovna.  
 

DOPIS Z PRAHY  

Nehádejte se prosím vás... 
Byl jsem v lednu v Anglii a tak jsem taky koukal kolem  
sebe. Všiml jsem si, jak veliké množství aut na anglických silnicích je německé výroby. Mercedesy, audi, 
bavoráky, volkswageny, prostě jsou jich mraky. Dokonce i miníky - dříve rozhodně anglické. Řekl bych, že 
skoro polovina toho co potkáte na silnicích pochází z Německa.  
   Můj anglický hostitel to vysvětlil: Spojené království ze zemí Evropské unie dováželo (a stále dováží) víc 
zboží, než tam vyveze. Vyrovnávává se to vývozem služeb, zejména služeb finančních, na které jsou Briti 
zřejmě kabrňáci. 
   Tak to všechno nějak fungovalo, až letos na konci ledna Británie z EU konečně odešla. Připomínám, že o 
odchodu Británie z unie rozhodlo celostátní lidové hlasováni (referendum) na území Spojeného království v 
polovině roku 2016.  
   To, že Britanie odchází z EU je tedy nyní jasné, ovšem pouze v principu. Samotné podmínky obchodní, 
politické a bůhví jaké ještě, jsou předmětem jednání obou stran. Boris Johnson, který vloni v čele 
konzervativní strany vyhrál s velikou většinou všeobecné volby, dal jednáni časový limit do konce roku.  
   Ta jednání nezačínají moc dobře. Možná, že to tak musí být; kdy jindy než na počátku si strany mají 
vyměnit výčitky a obviňování, mají-li za míň než za deset měsíců dojít k vzájemně prospěšné dohodě. Takže 
situace se zatím podobá spíše zlostnému rozvodu. Doufám, že to je pouze začátek. 
   Problémů, které je třeba vyřešit je spousta.  
   Jeden z největších, na straně unie, je výpadek britského příspěvku do unijní kasy. Británie přispívala do 
unijního rozpočtu přibližně 12%. Byla tak - podle statistik z roku 2019 - třetím největším netto plátcem v EU. 
Země, které do fondů EU platí (v minulém roce jich bylo celkem 13) by pochopitelně chtěly platit méně, ale 
země subvence pobírající (mezi kterými je zatím i naše republika) by chtěly více. Tak to ale určitě nepůjde.  
   Řešení je v tom, že do popředí se dostává finanční spoluúčast dotovaných. Tak například Praha (která je 
nejbohatší oblastí naší republiky) by na projekty s unijním kofinancováním měla najít 60% z vlastních peněz. 
Brno 45%. Mimoto unie chce v budoucnu přispívat hlavně na “zelené” projekty, takže české ambice získat 
příspěvek na dobudování dálniční sítě ztrácejí šance.  
   Když jednání začínala - před třemi roky - jevilo se, že tehdejší britská vláda premiérky Mayové neví, co 
chce. Anebo, že to ví, ale nedokáže to prosadit ve vlastním parlamentu. Dnes je všechno jinak. Od voleb 
minulého roku britská vláda nejen ví co chce, ale se svojí většinou v parlamentu to také doma prosadí. 
Britská vyjednávací pozice přitvrdila, ale podobně se mění i přístup “evropských” vyjednavačů. Ku příkladu, 
dohodu podobnou té, kterou uzavřela s Kanadou, nyní EU Británií nenabízí, přesto že byla nabízena paní 
Mayové na počátku jednání.  
   Inu, je také možnost, že se nedohodnou. Další obchod mezi Británií a státy Evropské unie by se pak řídil 

pravidly Světové obchodní organizace. To by ale znamenalo třeba dovozní clo na osobní automobily ve výši 
deseti procent. (Proto jsem začal těmi německými auty.) 
   A tak si myslím, že se nakonec dohodnou, ale že to bude až před půlnocí posledního dne.  
                                                     Z Prahy všechny do Londýna zdraví Honza Krátký 
 

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

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

                

          středeční setkání ,,Get to know you‘‘ 11. března 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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British Czech and Slovak Association 
invites all the compatriots and British friends to a talk 
              

                          by Zdeněk Kudr 

                     The story of           

               Czech beer 
 

on 3rd March 2020 at 7.30pm – 8.30pm 
(po AGM členstva BCSA o hodinu dříve!) 
 

Czech Embassy, 26 Kensington Palace 

Gdns,London W8 4QY 
 

Booking and registration essential via: bcsa@bcsa.co.uk 
and Eventbrite: 
 

 

https://www.eventbrite.co.uk/e/the-story-of-czech-beer-as-told-b

y-zdenek-kudr-tickets-90956905553 
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************************************************** 

Dopřejte si trochu kultury v Londýně v březnu     
o  7.března bude ve 12 hodin na londýnském Velehradě v rámci Barnes Musical Festival koncert finalistů soutěže  
Barnes Young Musicians of the Year. Vstup volný. Informace: 

https://www.list.co.uk/event/1477476-barnes-young-musician-of-the-year-2020-final... 
o  14. března v 19.30 bude v St.Mary’s Church, Church Road, London SW13 9HL provedena Janáčkova Liška 
Bystrouška ansamblem Riverside Opera. Vstupné: 40 a 25 liber. Informace a vstupenky na:  

http://www.barnesmusicfestival.com/event-information 
o  16.března v 19.30 zahraje ve Wigmore Hall, 36 Wigmore St.,W1U 2BP, známý Škampa Quartet s programem 
Sukovy Meditace na starý český chorál, Janáčkovy Kreutzerovy sonáty a Dvořákova Smyčcového kvartetu č. 14 v G. 
Info: https://wigmore-hall.org.uk 
o  18.března v 17.30 bude také ve Wigmore Hall promítán film Music is Life o české harpsichordistce Zuzaně 
Růžičkové, po kterém bude následovat koncert Mahan Esfahani na stejný nástroj. Info viz výše. 
o   V galerii Vitrínka na Velvyslanectví ČR pokračuje výstava 71 uměleckých plakátů na téma český plakát v očích 
mezinárodních studentů Czech Image. Otevřeno po – pa od 10 do 18 hod. Organizuje České centrum. 
o   I v březnu a dál do 7. června bude v The Photographers Gallery, 16-18 Ramillies St, Soho, London W1F 7LW 
pokračovat v únoru zahájená výstava fotografa Jana Svobody pod názvem Against the Light. Výstava padesátky 
fotografií je spoluorganizována Moravskou Galerií v Brně a Českým centrem v Londýně. Info tamtéž. 
o   Do 18.března bude BBC Radio 3 vysílat na počest Devadesátin skladatele Karla Janovického speciální blahopřání 
zorganizované společně se Susan Jenkinson z Dvořákovy společnosti, které je možné poslechnout si na internetové 
straně rozhlasu BBC: https://www.bbc.co.uk/sounds/play/m000fg8x a relevantní část začíná v 1:09’15.  

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

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               sa konajú o 13 tej (slovensky/česky) a 19.30 v nedeľe (nie v 
Nyní opět: 8. 3. a 5.4.  (viz rozvrth na str.3)                  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  

***************************************************    
          BOHEMIA HOUSE -- 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. 
 Rekonstruovaná 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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