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Čas čekání je také příležitostí
k přínosnému zamyšlení...
Trvající výjimečná opatření evropských i jiných vlád v souvislosti s
pandemií koronaviru pokračují. Nyní obsahují i zákaz jakéhokoliv
shromažďování, což pochopitelně platí i ohledně našich krajanských
akcí na londýnském Velehradě, tedy od koncertů či přednášek až po
české mše. A jelikož tvrdá omezení pohybu obyvatelstva a tím přenosu
nákazy budou určitě trvat až do Velikonoc, nebudeme letos ani barvit
a malovat velikonoční vajíčka či plést pomlázky, nemluvě o obřadech
a slavnostních mších, jinak k Velikonocím vždy patřících.
Je dokonce možné, že se výjimečná opatření protáhnou i po
svátcích a do jara. Zapomeňme tedy nejen na velehradské akce, ale i
na přednášky SVU, BCSA, Friends of Czech Heritage či Czech
National Trust, či vzpomínku MAFCSV v Brookwoodu a pokusme se
místo posezení s přáteli přečkat čekání na konec pandemie nějak jinak.
Co se týče reakcí evropských zemí na koronavir, víme, že rychlost
SPRÁVNÍ RADA LONDÝNSKÉHO
se ke škodě nakažených podstatně lišila. Mnozí krajané, kteří byli na
návštěvě vlasti dosvědčili, že např.Česká republika vyhlásila tvrdá
VELEHRADU PŘEJE VŠEM
omezení pohybu občanů už ve čtvrtek a pátek 13. a 14. března a dále
KRAJANŮM KLIDNÉ, BEZPEČNÉ
je ještě zpřísnila hned v následujících dnech, takže Praha byla už v
A RADOSTNÉ VELIKONOCE 2020
sobotu až strašidelně liduprázdná. V podivném kontrastu s touto
neobvyklou rychlostí a uzavřením hranic s Německem a Rakouskem
(ještě předtím, než oni sami uzavřeli své hranice s ČR) a následným
Zmrtvýchvstání, freska z cyklu kostela v Sanda, Švédsko, 14. stol.
příkazem vycházet jen v maskách, byla nerozhodnost vlády britské,
která zavedla podobná opatření až o deset dní později a to ještě někteří podnikatelé odmítali příkazu uzavření restaurací
a hospod uposlechnout (například majitel hospod Wetherspoon, Tim Martin). Britská média se také pozastavovala nad
skutečností, že vláda ještě v pondělí 16. března ráno trvala na podivné strategii ,,stádové imunity‘‘. To prý způsobilo
ono zpoždění tvrdých opatření o zhruba deset dní ve srovnání s ČR a dalšími státy střední Evropy a vyhlášení
,,lockdownu‘‘ až 23.3. Ještě o týden později v neděli 29. března přiznal ministr Gove, že prostředky osobní ochrany,
tedy masky a desinfekce pro pracovníky ve zdravotnictví budou rozesílány až v týdnu na přelomu března a dubna a
média navrhují, aby zpoždění bylo po ukončení pandemie důkladně sněmovnou vyšetřeno, i když vyšetření si zaslouží
určitě i čínský velmocenský nátlak na ČR, předražené masky, atd, takže rekriminace vypuknou po pandemii tu i tam.
SPRÁVNÍ
RADApříležitost
CHARITY
Je nasnadě, že předvelikonoční doba i samotné Velikonoce dají mnohým
z nás tentokrát
k zamyšlení
nad nejcennějšími aspekty života a skutečnými hodnotami, které dělají člověka člověkem a v nechtěném soukromí
VELEHRAD
V LONDÝNĚ
PŘEJE
izolace, bez fyzických kontaktů s rodinou či přáteli budeme přesto vše prožívat
díky moderním
komunikacím.
Začal to už ostatně papež František, když 27. března pronesl své velmiKRAJANŮM
neobvyklé poselství
Urbi etNEJLEPŠÍ
orbi. >>>>>>
VŠECHNO
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NOVÉHO
ROKU
2020!
Správní rada londýnského Velehradu oznamuje, že podobně jako DO
jiné krajanské
akce
v dubnu,

České mše svaté na londýnském Velehradě se kvůli pandemii nekonají
až do ukončení vyjimečných opatření britské vlády...

České mše je však možné najít na internetových adresách: https://mseonline.cz/ na https://www.fortna.eu/uambonu
a https://www.clovekavira.cz/udalosti-on-line?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=www
Další informace na www.velehrad.org.uk a ludmilastane@gmail.com ( a 07468 570551)
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Čas čekání je také příležitostí... (pokračováníze str.1)

Učinil tak venku před prázdným svatopetrským náměstím
prostřednictvím televize, rádia a internetu. Řekl mezi jiným:
„Neprostupná temnota se snesla na naše náměstí, ulice a města.
Zmocnila se našich životů a vše naplnila ohlušujícím tichem a
bezútěšnou prázdnotou. Bouře obnažila naši zranitelnost a
odhalila falešné a zbytečné jistoty, na kterých jsme stavěli naše
plány, projekty, zvyklosti a priority a ukázala jak jsme
zanedbávali a vzdávali věci, které naše životy a naši společnost
vyživují, udržují a posilují.“ Tolik papež František a není nutné
s jeho slovy souhlasit, ale zamyslet se nad nimi je zapotřebí.
Stejně tak je určitě podnětné zamyslet se i třeba s lékařem i
knězem v jedné osobě, doc.Paedr.ThDr.MUDr. et MUDr.
Jaroslavem Maxmiliánem, jehož krátkou úvahu poslala po
internetu několika krajanům jako vždy čilá dr. Eva Pinkava:
,,Hodnotový svět předchozích generací znal tzv. Sedmero
hlavních hříchů: Pýchu, lakomství, závist, hněv, smilstvo,
nestřídmost a lenost.
Postupem času se jejich obsah proměnil do dnešní podoby a
z pýchy se stalo zdravé sebevědomí, z lakomství zákon
ekonomiky, nestřídmost se povýšila na vyšší životní úroveň, Shora dolů: Leona Gogolicyn s kolegy z Goldsmith College během koncertu
závist v boj o spravedlnost, hněv ve zdravou reakci na
Od Chopina po Šostakoviče na Velehradě, vítězka Barnes Young Musician of
nekorektní jednání druhých, smilstvo v prevenci proti
the Year, houslistka Xenia Edwards a porotce Ashley Solomon a obecenstvo
neurózám a lenost se proměnila v prokrastinaci.
a velehradští kněží z Nepomucena (zleva): P.Czudek, P.Novotný a P. Roule
,,Díky této moderní nomenklatuře zbavil se starý kontinent
těžkých hříšníků. Připočteme-li k tomu ještě jiné, dnes už málo
známé, skoro archaické pojmy jako hulvátství, které se změnilo
ve svobodu projevu, okrádání definované jako svobodný trh,
zanedbanou výchovu dětí jakožto tvorbu vlastního názoru
potomstva, neúctu k tradici proměněnou ve vítězství zdravého
rozumu a likvidaci pozitivních hodnot jakožto zbavení se
předsudků, nacházíme se v aktuálně nám známém prostředí
uprostřed Evropy. K tomu dodám, že svoboda se povýšila na
svévoli jednotlivce, tolerance se proměnila v ustupování zlu a
korektnost v povinný názorový koridor.‘‘
Opět, není nutné s těmito možná poněkud ,,kazatelskými‘‘
názory souhlasit, ale je užitečné o nich nyní přemýšlet! /jn/

ZPRÁVY Z LONDÝNA A KOMUNITY
Pozdrav farníkům londýnského Velehradu z
římského Nepomucena
Milí přátelé, sestry a bratři
zdravíme vás, naše farníky a chceme vám říct, že i když se o
těchto Velikonocích neuvidíme, jsme na dálku s vámi. Naše
pravidelné společné mše na Velehradě v Londýně se teď
nemohou konat, protože my nemůžeme opouštět náš dům v
Římě a spousta věcí se zastavila.
S obavami sledujeme vývoj situace v Británii a zvláště v
Londýně a máme o vás starost. Nějakou dobu se teď
pravděpodobně neuvidíme, protože chceme všichni respektovat bezpečnostní opatření vlády. Chceme ale, abyste věděli,
že na vás myslíme a modlíme se za vás.
A prosíme vás, abyste byli opatrní a dodržovali potřebná hygienická opatření, kterými můžeme hodně zredukovat
nebezpečí. Před nedávnem na začátku postní doby jsme si říkali: „Pamatuj člověče, že jsi prach a v prach se obrátíš“.
Ta slova vyjadřovala, jak křehký je náš život a jak křehký je život celého lidstva. A teď to konkrétně zažíváme. A tak se
vlastně potvrzuje to, v co věříme. Ale také jsme si říkali: „Obraťte se a věřte evangeliu“. A to je teď velice aktuální.
Obrátit se znamená změnit způsob, jakým myslíme. Ten největší nepřítel není nějaká nákaza tam venku, ale může
být v naší hlavě. Ve způsobu, jakým přemýšlíme. A tak je důležité nepodléhat panice. A věřit evangeliu. Jsme v Božích
rukou, na tom se nic nemění.
Budeme se snažit vám zpřístupnit nějaká česká kázání, abychom vás povzbudili. Jsme s vámi a modlíme se za vás.
Ať vás Pán Bůh opatruje, dá vám trpělivost a své požehnání
P. Tomáš Roule, P. Roman Czudek, P. Vojtěch Novotný - Papežská kolej Nepomucenum, Řím

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

***************************************************
ZPRÁVY Z LONDÝNA A KOMUNITY
Úspěšné festivaly na Velehradě před epidemií
Začátek března, ještě před vypuknutím epidemie koronaviru,
byl na londýnském Velehradě ve znamení hudby. Konaly se
tam dva zajímavé koncerty. V sobotu, 7. března tak
došlo na finále festivalu Barnes Young Musicians of the Year
v zaplněném Czerninově sále a vítězkou byla houslistka Xenia
Edwards (viz foto na str.2). Druhý, či vlastně první koncert v
pořadí, už po uzávěrce únorového vydání, 29. února, byl ve
znamení naší milé Leony Golgolicinové a jejích přátel studentů
z Goldsmith College s koncertem houslí, klavíru a cella
nazvaným Od Chopina k Šostakovičovi (viz foto na straně 2).
Hroby Františka Běhala a Albína Nasswettera ve Whyteleafe (nahoře) a
Bohumila Horáka v Reigate a Michala Padalíka v Haywards Heath

Zápisky velvyslance Libora Sečky z putování
po hrobech našich hrdinů (kapitola 4.)
Další cesta v rámci projektu "Never Forgotten" ke hrobům našich
hrdinů Druhé světové války v roce 75. výročí jejího ukončení,
vedla na jihozápad. Velvyslanec Libor Sečka, společně s kolegou
Martinem Hoškem a za asistence vojenských přidělenců plk.
Jiřího Niedoby a jeho asisenta nprap. Tomáše Kašpara, se
vydal do hrabství Surrey a Sussex.
Československé válečné hroby na území Spojeného
království nejsou důležité jen z hlediska historie a symboliky v
česko – britských vztazích, mají svůj velký význam i pro rozvoj
současné fáze samotných česko – slovenských vztahů,
přinejmenším tady, na britských ostrovech. Ukazují na společnou touhu Čechů a Slováků jít za svobodu vlasti bojovat a
pro myšlenku demokracie obětovat mnohé, často své životy. Téma společného boje proti nacismu je v české i slovenské
komunitě ve Velké Británii stále velmi živé a obě skupiny, které ostatně nikdy nepřestaly být jednou velkou rodinou, ještě
více sbližuje. Mimo jiné proto jsem k další cestě za hroby, která směřovala do oblasti Surrey a hrabství Sussex, pozval
slovenského velvyslance, svého dobrého přítele, Luba Reháka.
A byla to zajímavá, užitečná, vzrušující, ale také objevná expedice. Strávili jsme spolu téměř celý den a probrali řadu
témat. Kromě aktuálních pracovních, také lingvistická. Slovenština je pro české ucho libozvučná, určitě pro to moje. Zdá
se mi, jakoby plynula v jemnějších tónech, odrážela větší spojení s přírodou a osvěžovala. A ta blízká, někdy tajuplná
slova! Kde se vzala? Zkoumali jsme třeba výraz cintorín (zazní to, jako když brnknete na strunu kytary). Nakonec jsme se
shodli, že základ bude někde v latinském „cimiterium“, tedy hřbitov. Jazykovědný koutek pokračoval, ale to už jsme se
blížili k naší první zastávce, hřbitovu ve Whyteleafe u kostela St. Luke, na nejjižnější výspě Velkého Londýna.
Široké a spletité koruny vzrostlých stromů zde vytvořily klenbu, přes níž jen pomalu a jednotlivě pronikaly paprsky
probouzejícího se lednového slunce. Postupně sílící rozptýlené světlo navozovalo atmosféru typickou pro stoleté nádražní
haly některých britských měst. Hroby našich letců, Františka Běhala a Albína Nasswettera, jsme objevili mezi
dalšími válečnými hroby uprostřed hřbitova. Poručík František Běhal se v květnu 1941 nevrátil z nočního operačního
letu, kdy společně s dalšími čelil jednomu z největších náletů Luftwaffe na Londýn.
Podařilo se mu sestřelit německý bombardér He 111 a podat o tom hlášení. Poté se jeho Hurricane zřítil.
Pravděpodobně byl zasažen omylem britským nočním stíhačem. Četař Nasswetter se 17. června 1941 se svým stíhacím
letounem podílel na pátrací a záchranné akci po šesti britských pilotech sestřelených předchozího dne. V průběhu
operace se nad kanálem La Manche společně s kolegy střetl s německou skupinou. Jeho stroj byl zasažen. Pilot se
katapultoval, ale následně zemřel na popáleniny. Uctili jsme jejich památku květinou: slovenský velvyslanec oranžovou
růží, já již tradičně rudou. Zapálili jsme svíčku a věnovali jim tichou vzpomínku.
Název dalšího hřbitova „Redstone“, v městečku Reigate, vyvolal ve slovenském příteli asociaci se zámkem Červený
Kameň v jeho rodné zemi. Nevím, zda by se našlo něco společného, možná ostrý zimní vítr, v každém případě výjimečný
příliv slunečního svitu dodal rozlehlému otevřenému prostoru optimistickou náladu. Všechno bylo jasné, ozářené,
připravené na setkání s jarem. My jsme se však hodlali setkat s hrobem nadporučíka Bohumila Horáka a jeho
příběhem.
Rodák z Komárna, malé vesnice v podhůří Beskyd, se v noci 29. 6. 1941 zřítil při služebním přeletu z letiště Redhill
na letiště Gatwick, kam přepravoval nahazovací kapsle, které se používaly pro startování motorů. Jedním z možných
vysvětlení jeho havárie byla domněnka, že mu krabička s patronami zapadla mezi řízení kormidel. Jeho náhrobek,
v první linii válečných hrobů hned u cesty, je v dobrém stavu.
Třetí zastávku jsme učinili v městečku Haywards Heath, v hrabství Sussex, kde jsou na hřbitově Western Road
Cemetery uloženy ostatky četaře Michala Padalíka, který sloužil u 2. pěšího praporu československé brigády. Poté, co
byl z důvodů nemoci propuštěn z vojenské služby, pracoval jako úředník československé exilové vlády v Londýně.
Zemřel v září 1942 na následky operace mozkového nádoru. Zbývalo už jen málo k tomu, aby se den rozpůlil a
obyvatelé hřbitova, který více připomínal oživlý park, se měli čile k světu. Hned od brány nás doprovázelo zpěvné volání
kosů, ve vysokých stromech nedaleko hrobu našeho vojáka, neúnavně pracoval datel. Hrob jsme poznali nejenom díky
typickému tvaru náhrobku, ale také pro to, že ho zdobil rozpadající se věnec z výrazných rudých vlčích máků. Položili
jsme růže. Bylo poledne, čas oběda. Posílili jsme se klasickým anglickým masovým koláčem (chicken and ham pie) a
pivem, značky Spitfire, jak jinak, v příjemném prostředí hospůdky The Red Lion po cestě do Withyhamu.
Na kopci, kolem kostela Sv. Michala a všech andělů, se tam rozkládá půvabný venkovský hřbitůvek. Hroby jsou po
anglicku rozházené, kříže se klátí na všechny strany. Sytě zelený koberec je nepravidelně sypaný sněženkami. Měl jsem
pocit, že si to místo museli upravit sami andělé. Od kostela se nabízel úchvatný pohled na rybník a zvlněnou krajinu
zalitou sluncem.
>>>>>>>>>>>>
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Zápisky velvyslance Libora Sečky (pokračování)

Hrob vojáka Josefa

Několik metrů od hlavního vchodu má náhrobek
Smolky na hřbitově u
československý voják, Josef Smolka. Těsně před Vánocemi
St. Nichael’s Church
roku 1945 spáchal sebevraždu, když jeho jednotka
ve Withyhamu,
zabezpečovala postupnou repatriaci československého vojska
East Sussex
zpět do ČSR. Jeho vojenské hodnocení říká, že byl tiché povahy,
ukázněný, spolehlivý, spravedlivý. Našel správné místo
posledního odpočinku. Při úpravě hrobu jsme zjistili, že betonový
odlitek se na dolních koncích začíná oddrolovat. Stejné zjištění
jsme udělali na předchozím hřbitově v Haywards Heath.
Domů se nám z toho kouzelného kraje ještě nechtělo.
Zastavili jsme se proto na chvíli v Hartfieldu, kde nás upoutal
kostel Sv. Panny Marie s vysokou jehlanovitou střechou
dominantní věže. Lehce jsme zatlačili do dveří. Bylo otevřeno.
Vstoupili jsme. Zatímco jsem sledoval barevné vitráže v oknech,
zaslechl jsem, jak kleplo víko od klávesnice klavíru. Zvedl jsem zrak a uviděl velvyslance Luba, jak sedí u nástroje. V tom
se kostel rozezněl skladbou Ave Maria, kterou na Bachovo Preludium zkomponoval Charles Gounod. Ochromen zážitkem
jsem usedl na lavici. A Lubo hrál: Ave Maria, gratia plena. Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus… Hrál pro mě a
pro všechny československé vojáky, co se do své vlasti nevrátili a zůstávají dnes s námi na britských ostrovech.
V Londýně, několik málo hodin před vystoupením Velké Británie z EU, (31. ledna 2020) Libor Sečka

ZPRÁVY Z LONDÝNA A KOMUNITY
Čeština pro děti na Velehradě bude pokračovat i v dalším školním roce

Oblíbený nedělní kroužek češtiny pro malé děti (od 2 a ½ do sedmi let) na Velehradě se skvělými (podle rodičů)
učitelkami Andreou, Klárou, Terezkou a Štěpánkou úspěšně pokračuje a kroužky jsou plné. Zároveň se začali scházet
i rodiče a tvoří se tak nová komunitní skupina, což si ti starší jen pochvalují. Už nyní se další rodiče zajímají o
prokračování v novém školním roce, které prý se podařilo zajistit na další období po letních prázdninách. Není prý
vůbec divu, že je takový zájem a nejde jen o nácvik vystoupení na velehradskou Mikulášskou, ale o program reálií
s říkankami, písničkami, pohádkami, hrami a soutěžemi a tak se děti opravdu stávají plně dvojjazyčnými... Další
informace : ludmilastane@gmail.com

Budeme vzpomínat na naše zemřelé během dubna...
Naši zemřelí, kterých tento měsíc vzpomeneme, zahrnují 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 čs.vysílání rozhlasu BBC Zdeňka
Mastníka (10.4.2008). A také předsedy správní rady londýnského Velehradu a přítele/rádce Otce Langa, Josefa
Czernina, ze starého 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). Z nejnovějších odchodů vzpomeňme přítele našich letců Francise Jamese Autona MBE,
dříve zaměřovače liberátorů 178. peruti RAF a častého návštěvníka vzpomínek v Brookwoodu. Zemřel 18. ledna. RIP.

DUCHOVNÍ SLOVO

Postní doba a její symboly

Pavel Jajtner

Postní doba pro mne začíná slovy: „Pamatuj, člověče, že jsi prach a v prach se obrátíš! “(Srv. Gen 3,19). Tato slova
bychom si měli připomínat častěji než jedenkrát za rok. Nejlépe každý den. Škoda, že těch, kteří si je připomenou
alespoň na Popeleční středu, je už v našem národě menšina. Pomyšlení na to, že jsme prachem, totiž nabádá člověka
k pokoře. Pokoru potřebujeme v této nezdravě sebevědomé době víc než cokoli jiného. Pokora sluší každému. Stačí se
rozhlédnout: důvod k ní nikdy nechybí: naše vlastní ubohost a nedostatečnost a naproti ní velkorysost některých
našich bližních… Naše vlastní neschopnost a nevědomost a naproti ní schopnosti a znalosti jiných… A k tomu třeba
ještě každý večer naše osobní bilance nesplněných předsevzetí a drobných i větších selhání…
Pro mne je však největším důvodem k pokoře Tajemství: Jsme prachem, dokonce hvězdným prachem. Taková je
naše skutečná fyzikální podstata. Každý atom našeho těla vznikl ve výhních termonukleárních reakcí v některé
z vyhaslých hvězd. Jako lidské bytosti nadané rozumem a svobodnou vůlí jsme ve vývoji poznání dospěli až na
samotný práh toho největšího tajemství, kterým je stvoření, život, naše myšlení, naše schopnost Boha. To je největší
ze všech dobrodružství. Jak to, že jsme schopni myslet? Jak to, že svět je sdělitelný? Svět, odpovídá Aristoteles, je
sdělitelný proto, že sám obsahuje myšlenku. Dříve než byl svět, musel být projekt světa. To lze ještě rozumem
pochopit. Ale dál už je zase jen Tajemství… Jsem rád, že smím věřit. Smím také doufat, že se mně odpovědi na
všechna tajemství jednou dostane cestou osobního sdělení.
Opakem pokory je pýcha. Ten nejhroznější z hříchů. Pýcha je droga. Pýcha je závislost. Pýcha to byla, která přivedla
lidi na myšlenku: „Budeme jako Bůh“. Uplynula tisíciletí a nic se nezměnilo: Je stále více těch, kteří chtějí být jako
Bůh. Počet babylonských věží všeho druhu roste v našich časech nade všechny meze. Jak ubohá je pýcha trpaslíků na
kopcích, kteří se považují za státníky? Jak ubohá je pýcha hlupáků s plnou prkenicí. Nabízí se otázka: Proč nám Pán
posílá takové lidi do cesty? Soudím, že proto, aby nám ukázal, jak se nemáme chovat. Aby nám ukázal, že pravou
cestou k Němu je opak pýchy, jímž je pokorné uznání, že nejsme nic než prach a že světu kolem sebe i Jemu
nemůžeme nabídnout nic jiného, než vlastní ubohost.
>>>>>>>>>>
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Postní doba a její symboly (pokračování ze str.4)

Ale i na pýchu je jeden univerzálně účinný lék. Pokud ji nedokážeme
dostatečně potlačovat v kterémkoli životním období tím, že se poctivě
snažíme jít za tím, kdo je Cesta, Pravda a Život, je tu ještě jedna jistota.
První ze tří zaručených životních jistot, kterými jsou stáří, nemoc a smrt.
Gulbranssenovu úchvatnou trilogii „Věčně zpívají lesy“, „Vane vítr z hor“
a „Není jiné cesty“ jsem četl v životě několikrát. A vždycky jinak:
V sedmnácti mě okouzloval dramatický příběh, mužná síla rodu
Björndalů, tragika i velikost lásek, motiv spravedlivé odplaty… V
pětatřiceti jsem již začal vnímat významnější sdělení tohoto skvostu
světové literatury: že totiž smyslem života není ani odplata, ani
Vzpomínka na Jana Palacha – pomníček v dlažbě před kašnou
hromadění bohatství, ale konání dobra. Příběh Dagů z Medvědího dolu u Národního muzea v Praze. Zastavte se, když tam pojedete...
jsem si naposledy přečetl loni v létě. A jdu tesat do kamene tuto
jedinou větu, kterou jsem na stovkách stran trilogie objevil až po své šedesátce: „Životu porozumíme teprve tehdy, až
nás stáří zbaví veškeré pýchy“. Nevím, zda mě léta zbavila pýchy zcela, ale určitě z velké části. Už není, nač bych mohl
být pyšný. Vím, že jsem prach a jsem svobodnější. Méně pýchy znamená méně drogy, méně drogy znamená méně
závislosti. Méně závislosti znamená více svobody. Radím každému: zbavuj se pýchy každý den. Nečekej na stáří. Každý
se stáří nedočká. Poznej, že jsi prach a budeš svobodnější.
Prach je cosi nicotného. Vítr jej přivane a vítr jej odvane, a nezůstane nic. Měníme se v prach tempem, které bere
dech: Popeleční středa loňská jako by byla teprve včera. Ten loňský popel jsem ještě nestačil smýt. A je to dobře. Nedá
mně zapomenout, co jsem. Nevím, moji milí, kdy se to stalo (nebo snad teprve stane?) vám, ale mně se to stalo kolem
padesátého roku věku: smrt, která byla doposud smrtí těch druhých, se stala mou vlastní smrtí. Byl jsem překvapen,
jak málo mě to překvapilo. Toho, co nám není zcela cizí, se méně bojíme. Proto mě pomyšlení na smrt ani příliš neděsí.
Jen mně to stále naléhavěji připomíná: „Je třeba být připraven!“. Buďme připraveni. Třeba tak, že se pokusíme
odhodit i malý kousek pýchy. Malý kousek závislosti na věcech tohoto světa.
Platí i pro náš prach, že jej vítr přivane, vítr odvane a nezůstane nic? Věřím, že s naším prachem je to jinak. Smíme
doufat, že náš prach není prachem obyčejným. Výsadou našeho lidského prachu je naděje. Naděje, toť země
Zaslíbená, jež čeká na konci putování pouští. Je mnoho metafor života. Třeba: Slzavé údolí. Postní dny, které nám
mohou připomínat naši životní pouť, jsou takovou metaforou života nepochybně také. V duchu radostné zvěsti
Dobrého Poselství (Evangelia) však všechny metafory života, nezřídka paradoxně, vypovídají o naději. Symbolických
čtyřicet dní postní doby nám připomíná čtyřicet let putování pouští do Země zaslíbené.
Čtyřicet dní postu uplyne a bude se zase zpívat Exsultet, úchvatná velepíseň tajemství Velké noci, „v níž Kristus,
rozlomiv pouta smrti, jako vítěz vstal z hrobu“. Čtyřicet dní uplyne a bude se zase zpívat velepíseň radosti: „co by nám
prospělo, že jsme se narodili, kdybychom nebyli vykoupeni“. My však smíme věřit, že jsme vykoupeni byli a z této víry
pramení naděje, že není nic, čeho bychom se museli bát. Ani stáří, ani nemoci, ani smrti.

DOPIS Z PRAHY

Moje nejlepší zpěvačka

Celý svět je dnes ve stínu čínské chřipky. Uvažoval jsem, že bych napsal něco, co by davům v karanténě trošku zdvihlo
náladu. Nic mě ale nenapadlo. Nevadí, ta možnost tady bude třeba i za měsíc.
A tak tenhle dopis bude na smutné téma, které mi leží na srdci: v půli března odešla z tohoto světa paní Eva Pilarová.
Eva Pilarová - s Waldou samozřejmě - zosobňuje ta léta, kdy jsme na plesech v Lucerně či Smetanově síni tančili a
bavili slečny do zhruba jedenácti hodin. Pak - někdy po tom co skončilo představení v Semaforu, přišel pan Havlík & his
boys s Waldemarem a Pilarkou, my jsme přestali tancovat, shlukli se kolem podia a poslouchali Lásku nebeskou,
Klokočí, a všechny ty úžasný songy a užívali si Waldovy srandičky. Třeba když vytáhl Havlíkovi z náprsní kapsy
kapesník a hodil mu ho do saxu. (No ano, je to už výrazně víc než půl století, a co na tom. )
Později jsme odmaturovali, zvykli si na nové školy a nové spolužáky a místo plesů jsme chodili spíš na pivo. A někdy
pak ještě do Violy. Tam už bylo po programu, lidi popíjeli a některý z pražských džezmanů tam brnkal na piano. Jednou
tam taky byla paní Pilarová. Kolega Novák si dal vodku a pak ji šel poprosit, jestli by nezazpívala. Klavírista přestal
improvizovat, začal hrát Smoke gets in your eyes a Pilarka zazpívala. Já tu píseň od tý doby miluju.
Taky jsme tou dobou samozřejmě chodili do Semaforu. Ten tehdy neměl vlastní divadlo, a tak hráli kde se dalo.
Zejména v městské knihovně na náměstí, kterému se dneska říká Mafiánské, ale správně se jmenuje Mariánské. Tehdy
se jmenovalo nám. dr. Vacka.
Pilarová to neměla lehký. Zejména když její první manžel - džezový hudebník Milan Pilar - ve dvaašedesátém utekl.
(Kam asi?) Tedy já o tom tehdy nevěděl, až dnes se píše o trápeních, kterými jí za to režim postihoval.
Pustil jsem si teď film z pětašedesátého Kdyby tisíc klarinetů. Vzpomínáte si na tu neuvěřitelnou píseň - duet Pilarové
s Gottem: Je nebezpečné dotýkat se hvězd? Tehdy se šířily “zprávy” o skandálním chování Pilarové a Matušky při
natáčení v Karlových Varech. Teď jsem si přečetl v Lidovkách, že tyto skazky pocházely z dílny člena ÚV KSČ soudruha
Dvořáka.
Nebo když Pilarka koupila pár tuzexových bonů, které chyběly jejímu kamarádovi Pavlu Sedláčkovi na koupi auta.
(Dostala za to rok podmíněné, Sedláček rok a půl natvrdo. )
Zmíním se ještě o nejtěžší ráně, která ji postihla při návratu z vystoupení na Kubě. Zpěvačka zůstala o den déle, její
kapela se tedy vracela do Prahy o den dřív. Údajně opilý pilot Aeroflotu havaroval v Ruzyni. Všichni hudebníci zahynuli.
V sedmasedmdesátém podepsala Antichartu. O tom pak řekla: “stydím se a znovu a znovu se omlouvám”. Takže na
to můžeme zapomenout. Taky proto, že víme jak soudruzi uměli přitlačit. Zejména na člověka, který se právě snažil
neumřít na rakovinu.
Pro mě Eva Pilarová byla nejlepší zpěvačkou, kterou jsem kdy slyšel (a dodnes poslouchám).
A tak nakonec bych rád ocitoval, co o ní napsal můj ,,literární” guru Josef Škvorecký. ,,... přinesla profesionální techniku
a inteligentní přirozenost. ... perfektní řemeslo a prvek tvůrčího umění.”
Příjemné přežití všem přeje Honza Krátký
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ZPRÁVY Z DOMOVA VE ZKRATCE
Boj s koronavirem pokračuje se střídavými úspěchy i v ČR a SR
V České republice platí dál třicetidenní nouzový stav, vyhlášený 12. března a tedy zákaz volného pohybu na území celé
republiky. Výjimkou jsou cesty do zaměstnání, na nákup, k lékaři a do lékárny a další ve vyhlášce vyjmenované
činnosti. Vláda také nejnověji prodloužila příkaz nošení roušek a karanténu do 11.4. o Podle nejnovějších statistik
z neděle 29. března postihla náíkaza 2775 osob, bylo provedeno 40.700 testů, 16 většinou starších či nemocných osob
zemřelo a 11 hlásilo uzdravení. Jednomu z nemocných byl podáván lék Remdesivir. o ČR poslala do Španělska a
Itálie 20.000 speciálních ochranných obleků pro zdravotníky. o Podobně jako v jiných zemích uhradí vláda
zaměstrnancům 80 procent platu, odpustí živnostníkům na půl roku sociální a zdravotní pojištění, činící zhruba
30.000Kč. a velmi podobná opatření zavedla i vláda na Slovensku. o Premiér Babiš vyzval amerického prezidenta
Trumpa, aby zavedl povinné nošení roušek. o Nová slovenská vláda premiéra Igora Matoviča zriadila permanentný
ústredný krízový štáb. Súčasťou štábu je užší tím odborníkov, ktorý bude vyhodnocovať informácie a koordinovať
činnosť v rámci opatrení proti šíreniu koronavírusu. Premiér Matovič chce zvýšiť kapacitu testovania vzoriek a zapojiť
aj súkromné laboratóriá. Slovensko spúšťa masívny odber vzoriek na koronavírus a bude ich odoberať pred každou
nemocnicou. Vo štvrtok 26.3. to povedal premiér Igor Matovič z OĽaNO. o ČBK oznámila, že v sobotu 28. 3. bylo u
emeritního pražského pomocného biskupa Karla Herbsta potvrzeno onemocnění COVID 19, je v pražské střešovické
nemocnice na jednotce intenzivní péče a jeho stav je vážný. Kardinál Duka a biskup Malý zůstávají v karanténě. O
Izolace okolí Uničova a Litovle na Moravě, kde bylo ohnisko koronaviru, skončila izolací zasažených. O Velvyslanectví
ČR podává na internetových stránkách obšírné informace pro krajany a stejně tak ministerstvo vnitra na adrese:
https://www.mvcr.cz/mvcren/docDetail.aspx?docid=22239932&doctype=ART#4 o V Jihomoravském kraji začali od 30.3. testovat
tzv. chytrou karanténu, mapující pohyb nakaženého pomocí mobilních dat a testující jeho kontakty a do Velikonoc
bude aplikován i v ostatních krajích. o Pražskému hradu vyssávál po měsíce počítače únik dat ochrany do zahraničí.

***************************************************
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
Obnovení bude po pandemii oznámeno !!!

sa normálne !!! konajú o 13 tej (slovensky/česky) a 19.30
v nedeľe 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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