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Vydržet a poučit se ze situace - ne
jako na konci války před 75 roky...
Přestože denní přírůstek počtu obětí koronaviru v Británii začal konečně
klesat, je třeba ještě maličko vydržet nejtvrdší omezení stavu nouze. Než
bude zcela vyhráno a život se i pro nás krajany začne vracet do ,,normálu‘‘.
A bude to jen postupně a mnohé nebude zcela stejné, jako před pandémií.
Je však pro nás, Čechy a Slováky v Británii, pochopitelně nepříjemné
pozorovat, jak evropské země, včetně ČR a SR, už začaly postupně a po
částech uvolňovat omezení stavu nouze (a v ČR stav skončí 17. května),
zatímco zde omezení trvají. Nepříjemné i proto, že právě v posledních
dnech vláda konečně přistoupila k oznamování plného počtu smrtelných Prezident Beneš vyznamenává příslušníky čs. leteckých pluků
obětí viru, nejen v nemocnicích, ale i v domovech důchodců i doma.
z Británie po návratu a po přehlídce 21. srpna 1945 v Praze
Výsledek byl pro mnohé šokující, neboť počet se začal blížit ke 30.000
na Staroměstském náměstí. Vlevo za ním gen.Ludvík Svoboda
a Británie je najednou na špici nejhůře postižených zemí Evropy a bude
nejlepší snažit se rychle zapomenout na prohlášení premiéra Johnsona o dva dny dříve, že ,,mnozí nyní Britům závidí
jejich úspěch v boji s nákazou‘‘. Je tedy prostě nutné dál s koronavirem bojovat a také dobročinností podporovat
zdravotnictví, jak to obdivuhodně učinil stoletý kapitán Tom Moore, když dokázal vybrat 30 milionů liber závazkem
stokrát přejít s pojízdnou podporou po operaci kolena zahradu (a to chtěl původně vybrat jen tisícovku) a dokázal Brity
nadchnout pro dobrou věc. Vydržme tedy omezení ještě pár dní, 7.května má jednat vláda. Jak totiž připomínají britská
média, jelikož vláda vyhlásila opatření opožděně, musí také trvat déle než jinde v Evropě (viz též zprávy z domova).
V této souvislosti můžeme být alespoň pyšní na skutečnost, že se lékařům v ČR i SR podařilo vlády už koncem
druhého březnového týdne přemluvit, aby opatření zavedli, když ještě nenabrala epidemie plné síly. Dnes dávají
konečně za příklad střední Evropu a konkrétně i ČR i britští epidemiologové a média, i co se týče roušek. Ministr
Gove se totiž nechal slyšet, že po oznámení skotské premiérky, bude jejich nošení, zejména v obchodech a dopravních
prostředcích, zavedeno během uvolňování stavu nouze i v Anglii, i přes obavy, že roušek nebude dostatek pro NHS.
Už aby to bylo, neboť stav nouze unavuje a deptá a ekonomika prý každý den ztrácí téměř 2 a půl miliardy liber, takže
na tom pak Britové a my s nimi, budou o hodně hůř. Snad se ale poučíme pro budoucnost. My i lidstvo!
Je smutné, že pandemie přišla, právě když se Evropa a svět chystaly 8. května oslavit 75. výročí ukončení Druhé
světové války, neboť připravované mohutné oslavy se prostě konat nebudou, nebo se přenesou na televizní obrazovky
a na internet. To se bude týkat i slavnostního projevu královny v den oslav večer a nejrůznějších virtuálních akcí
během dní kolem výročí, včetně vystoupení oblíbené válečné zpěvačky Very Lynn (na oslavu jejích 103. narozenin).
Co se týče tradičního českého a slovenského pietního aktu na spojeneckém hřbitově v Brookwoodu, ten bude také
virtuální, jak už oznámila organizace památky našich veteránů MAFCSV (viz podrobnosti na straně 2).
Jak jsme už vzpomínali na těchto stránkách loni i předtím, konec oné války byl pro nás více než rozpačitým, neboť
vlastně připravil půdu pro komunistický režim pod nadvládou Moskvy. Tomu se pak dost dařilo mazat vzpomínky na
demokracii a mást mladé generace. Jak víme, mazal význam pražského povstání i pomoc Vlasovců. >>>>>>>>

***************************************************
Správní rada londýnského Velehradu oznamuje, že podobně jako jiné krajanské akce v květnu,

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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Vydržet a poučit se ze situace... (pokr. ze str.1)

Mazala se také skutečnost, že sovětské tanky přijely do
Prahy až po podepsání německého odsunu z města s
veliteli povstání, nemluvě o tom, že čs. leteckým plukům
v Anglii, připraveným a natankovaným k letu na pomoc
povstání, nedovolili spojenci přes osobní intervenci velitele
maršála Janouška v Remeši, prý po dotazu v Moskvě, odlet.
Stejně tak, už déle předtím, nepořídil ani generál Liška,
velitel Československé samostatné obrněné brigády
obléhající německou pevnost Dunkerque a požadující
vystřídání, aby mohl se třemi stovkami tanků, 278
obrněnými vozidly a šesti tisíci vojáků jet spolu s vojsky
generála Pattona vlast osvobozovat.
Pak přišel konec války a naše obrněná brigáda zůstala
,,zaparkována‘‘ v okolí Plzně. Mezitím se v Praze konala
17. května přehlídka jednotek 1. čs. armádního sboru v
SSSR, předtím krutě zdecimovaného na Dukle a až za 14
dní, 30. května, přehlídka Čs. samostatné obrněné brigády.
Letecké pluky z Británie to také neměly lehké ani po
ukončení války, neboť jim bylo stále Sověty odkládáno
povolení k přeletu na Ruzyň, ,,kvůli hustému provozu‘‘.
Nejdříve se konala přehlídka 1. čs. smíšené letecké divize
ze SSSR v Letňanech 1. června. Povolení pro ,,Zápaďáky‘‘
přišlo až 13. srpna po nucené zastávce v Německu týden
předtím. Přehlídka letců z Británie se konala až 21.srpna na
Václavském náměstí, s vyznamenáváním velitelů
prezidentem Benešem pak na Staroměstském náměstí.
Už tehdy začínaly být vidět obrysy budoucího vývoje
a ovládnutí Československa Moskvou. Patřili jsme tehdy
sice k vítězům války a je třeba oslavovat naše hrdiny všech
front, ale poučení našich demokratů ze situace se nekonalo
a v únoru 1948 na odpor už nezbyly síly. A to i přes pověsti
o vzpouře tankové divize ze Žatce proti komunistům...
Vzpomínky na ukončení Druhé světové války budou
tedy pro Čechy a Slováky vždy velmi nejednoznačné a
na verdikt historiků je prý stále ještě brzy, právě vzhledem
k nedávnému pádu komunismu, který naše západní hrdiny
povyhazoval z armády, uvěznil a poslal kopat uran. Známe
příběh velitele čs. letectva v Británii, maršála RAF Karla
Janouška a jeho fialová lýtka od záření po propuštění na
začátku šedesátých let. A známe příběh Hrdiny Sovětského
svazu generála Josefa Buršíka, hrdiny od Kyjeva a na
Dukle, který byl po procesu komunisty uvězněn a utekl jim
do Londýna a později hodil ono vyznamenání přes bránu
sovětského velvyslanectví na protest proti okupaci roku
1968. Oba podávají svědectví doby. Poučíme se? /jn/

Uplynulo 75 let od vítězství nad
fašismem v květnu 1945

Spojenecký hřbitov v Brookwoodu před rokem – pietní vzpomínku na konec
války a naše hrdiny tam konáme každý rok v květnu a v říjnu. Letos však bude
Vzpomínková asociace svobodných československých veteránů konat
vzpomínku přes internet (viz dole). A máme na co být hrdí: od Bitvy o Británii,
kde bojovalo 88 našich stihačů ve dou čs leteckých plucích (310. a 312.) a
v řadě britských perutí a bombardéři v naší 311. peruti, až po další boje války
a v den invaze v Normandii i nad invazními plážemi. A také pochopitelně naši
vojáci v Palestíně, v řadách 200. protiletadlového dělostřeleckého praporu u
afrického Tobruku a pak i s Čs samostatnou obrněnou brigádou u Dunkerque
a také 1. čs. armádní sbor v SSSR, který téměř vykrvácel na Dukle a též 1.
smíšená letecká divize v SSSR, od bojů nad Slovenskem v povstání a končící
boje až nad Protektorátem na konci války před 75. lety... Vzdejme jim tedy hold
i letos, jak v Británii činíme už po dlouhé desítky let!

Naši vojáci a letci z Británie konečně doma

Tanky Challenger Čs. obrněné brigády 30. 5. 1945 na Václavském náměstí

ZPRÁVY Z LONDÝNA A KOMUNITY
Letos virtuální Brookwood...
Vzpomínková asociace svobodných československých
veteránů MAFCSA oznámila, že vzhledem ke stavu nouze
kvůli pandemii korornaviru, se nebude konat vzpomínková
slavnost na spojeneckém hřbitově v Brookwoodu 10.května,
ale vzpomene památka veteránů virtuálně. Vyzvala proto
pozůstalé veteránů, aby asociaci poslali e-mailem snímek,
nebo krátké video své rodiny s fotografií jejich veterána a
krátkou zprávou s hodnostmi, vyznamenáními a daty do
začátku května (s tolerancí kvůli pandemii) na adresu
chair@mafcsv.co.uk na speciální internetové tablo. Informace
u předsedkyně Gerry Manolas na 07711 612996.

Spitfiry našich
letců z Anglie
na letišti Ruzyně
13. srpna 1945 po
příletu do vlasti
(velitelé míjejí
letouny 312. pluku)
Vlevo maršál Karel
Janoušek a generál
Josef Buršík: často
přicházel na
Velehrad v Londýně
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ZPRÁVY Z LONDÝNA A KOMUNITY
Velehradská ,,školička‘‘ se opět otevře, ale...
Velehradská správní rada a organizátoři velehradské ,,školičky‘‘,
tedy nedělních kroužků češtiny a setkávání rodičů, se obrátili
na rodiče školáčků i školáků a upozornili je dopisem, že se už
těší na znovuotevření, jakmile pominou restrikce pandemie. Jak
známo, ve vlasti už omezení stavu nouze postupně končí a jsou
opět otevřené hranice a dokonce už i několik aeroliní oznámilo
brzké obnovení provozu. Správní rada k tomu dodává, že je
pravděpodobné, že i těžce postižená Británie bude později také
restrikce uvolňovat a provoz školičky bude brzy obnoven.
Mezitím radí rodičům, že pokud by měli zájem, oblíbená učitelka
školičky Terezka nabízí výuku češtiny pro děti od 4 do 15 let
přes internet, viz foto. (terry.pletichova@gmail.com).Další info Londýn 1990: Prezident Václav Havel s Otcem Langem
na adrese: ludmilastane@gmail.com (a tel. 07468 570551)

České centrum nabízí virtuální českou kulturu
České centrum upozorňuje ve svém internetovém buletinu na
zajímavé stránky českých institucí. Jednou z možností je třeba
shlédnutí částí sbírek Národní galerie v Praze. Jde například o
dva soubory rytin Václava Hollara: Wenceslaus Hollar in the
Service of English Nobility a Wenceslaus Hollar The Four Seasons,
na stránkách: https://sbirky.ngprague.cz/en/kolekcie? Další
zajímavostí z bohatého výběru buletinu Českého centra (info:
info@czechcentre.org.uk ) je třeba virtuální prohlídka známého
skvostu moderní architektury, brněnské Tugendhatovy vily na
https://www.tugendhat.eu/tour/tour_en.htm a mnoha dalších
virtuálně dostupných zajímavostí českého kulturního dědictví.

Budeme vzpomínat na naše zemřelé krajany v květnu a také na Otce Langa

Tento měsíc budeme opět vzpomínat na naše zemřelé. Budou mezi nimi kardinál Josef Beran (17.5.1969), vědec
dr. Vilém Bernard (25.5.1992), letec gen. Ivo Tonder (4.5.1995), mnohaleté velehradské pomocnice a organizátorky
Emilka Fartáková a Hermínka Procházková a oblíbený organizátor akcí a dlouholetý příznivec čs. klubu Jano
Hruška (9.5.2014). Připomínáme také, že předloni zemřelý Sir Nicholas Winton, zachránce židovských dětí, figuroval
loni na poštovních známkách v ČR i zde v Británii a že 21. května uplyne 23 let od svatořečení bl. Zdislavy z
Lemberka v roce 1997. Za měsíc (24.června) pak opět vzpomeneme i nedožitých narozenin P. ThDr Jana Langa SJ,
po dlouhá léta faktické duchovní i světské hlavy čs. exilu v Británii. Jak starší generace pamatují, byl dobře známý
nejen tisícům exulantů a posléze krajanů, ale také britským poslancům, lordům a dalším představitelům, jako laskavý
a obětavý Otec Lang a zároveň nesmiřitelný bojovník proti totalitě a obhájce demokracie. Už třináct let nám chybí a
loni v červnu jsme slavnostně vzpomínali jeho nedožitých stých narozenin... RIP

Zápisky velvyslance Libora Sečky z putování po hrobech našich hrdinů (etapa 5.)
Další cesta v rámci projektu "Never Forgotten" ke hrobům našich hrdinů Druhé světové války v roce 75. výročí jejího
ukončení, vedla na severozápad. Velvyslanec Libor Sečka, společně s kolegou Martinem Hoškem a za asistence
vojenských přidělenců plk.Jiřího Niedoby a asisenta nprap.Tomáše Kašpara, se vydal do West Midlands a Liverpoolu.
Tak to byl rekord! V páté etapě našeho putování za hroby a hlavně osudy československých vojáků ve Velké Británii
jsme s kolegou Ondřejem Hovádkem navštívili celkem 12 pamětních míst a poklonili se památce 17 Čechů a Slováků,
kteří se rozhodli za svoji vlast bojovat. Cesta na sever byla dlouhá, únavná, ale, jak už se stává tradicí, také objevná. A
abych byl spravedlivý: nemohla by být úspěšná ani bez zásadního přispění, Lukáše Holečka, našeho řidiče a stále
častěji také glosátora lidí a situací, s nimiž jsme se na trase setkávali. To, co se mi tentokráte hodně líbilo, je, že do děje
postupně vstupovala celá řada nových protagonistů: například britský komik, fanda historie a specialista na operaci
Anthropoid, John Martin, Neil Ruscoe, syn Edny Ellisonové, která byla přítelkyní výsadkáře Jana Kubiše, a jeho
partnerka Maxine Fellows, patriot a podporovatel společenského života české komunity v Manchesteru, Marek Němec,
dobrovolník, který pečuje o válečné hroby na hřbitově West Derby v Liverpoolu, Adrian Cork, nebo správce
liverpoolského židovského hřbitova Alaster Burman, který se úplně náhodou objevil, když jsme nevěděli, zda se vůbec
dostaneme dovnitř. Podpora a zájem zapojit se do našeho projektu roste, a to bylo velice příjemné zjištění.
Nemám ani čas, ani prostor věnovat se detailně všem zastávkám a sdílet s vámi svoje pocity. Vyberu tedy ty, které
se mi vepsaly do paměti nejživěji. Na věži středověkého kostela Sv. Cuthberta v Doningtonu odbíjela právě půl desátá,
když jsme otvírali branku na hřbitov. Ospalé sluníčko stále ještě nevědělo, zda definitivně přeleze střechu kostelní lodi a
z bílé namrzlé trávy učiní zase zelenou. Skleněné keře navozovaly atmosféru vánoc. Vzduch byl prosycen vzlínající
studenou vlhkostí a jemně štípal do nosu. Magické ztracené místo, kde noc již dávno
odešla, ale den ještě nepřišel. Tady jsme našli hroby dvou mladých československých
letců - Miroslava Drnka a Josefa Meleny. Nevrátili se z cvičného letu, když po
profesionální chybě jejich letoun narazil v červenci 1941 do bloku obytných domů ve
městě Wolverhamptonu. Další z nesčetných tragédií a méně známých, i když stejně
bolestných, tváří války. U hrobu Miroslava Drnka jsme uviděli kytku umělých karafiátů
v národních barvách. Noční mráz si dal hodně záležet, aby ji nazdobil a připravil pro
slavnost dne. Josef Melena má na svém náhrobku připevněn malý portrét, z kterého
drobné pramínky stékající rosy učinily nádhernou koláž. Duše našich letců jsou ve
spojení s přírodou. Odcházeli jsme spokojeni.
>>>>>>>>
Donnington: Hroby Mir.Drnka a Jos. Meleny
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Zápisky velvyslance Libora Sečky (pokračování)

Z rytmu návštěv hrobů jednoznačně vybočila odpolední zastávka v Cholmondeley, místu,
kde se na travnatých loukách zámeckého areálu rozložilo v létě roku 1940 československé
vojsko po svém odchodu z Francie. Náš krátký pobyt zde přinesl spoustu nových informací,
stejně jako otázek. Ale pěkně popořádku. První velkou složitostí se ukázalo najít pomník,
který na počest československé armády zhotovil v roce 1940 sochař – voják Franta Bělský.
Moji dva průvodci, Ondřej Hovádek a Marek Němec, kteří místo v minulosti navštívili, byli
přesvědčeni, že pomník je situován u cesty mezi zámkem a hospodářským dvorem. Cestu
jsme projeli třikrát tam a zpět a kromě pasoucích se mírně zvědavých krav, zneklidněných
jenom našim počínáním, jsme nenarazili na nic pozoruhodného. Vyskytla se domněnka, že
by snad památník mohl být přestěhován. Nakonec zvítězil český smysl pro praktická řešení
a jeli jsme se zeptat správce. Ten se shovívavě pousmál a k pomníku na cestě za kaplí nás
přivedl. Poté jsme se společně vrátili do kaple a správce nám vysvětlil, že při příležitosti
Pomník v Cholmondeley
letošního 80. výročí hodlá doplnit obrázkový historický přehled panství také panely z období
ležení čs. vojska. Při této příležitosti nám představil standartu, o níž se domníval, že je pozůstatkem československé
vojenské přítomnosti v kraji. Pamětní prapor jsme prozkoumali a zjistili, že na jedné straně je nápis „Národní střelecká
garda 442“ a na druhé „Podzemní hnutí domácího odboje – Věrný pes“. Zarazilo nás datum: 1938 – 1945. V té době už
čs. jednotky v Cholmondeley nebyly, tudíž je zřejmé, že se vlajka do kaple dostala jinou cestou. Ani její výborný stav
nenapovídal, že by mohlo jít o 80 let starý symbol. Záhada zůstala i po našem internetovém zkoumání neobjasněna.
Dozvěděli jsme se však jiné věci. 23. července 1940 proběhla v táboře československých vojáků vzpoura. Odborníci o
ni vědí, veřejnost ne tolik. Část vojáků odmítla poslušnost důstojníkům. Důvodů bylo určitě vícero a je věcí historiků
vnášet do záležitosti jasno a vydávat hodnocení. Spíše než o vzpouru v pravém slova smyslu šlo u velké skupiny vojáků
o vyjádření nesouhlasu s poměry v armádě. V každém případě situaci neurovnala ani přítomnost prezidenta Edvarda
Beneše a 29. července byla skupina 539 vojáků vyloučena z československého vojska a předána britské straně. Není
bez zajímavosti, že dle údajů z jeruzalémského památníku Yadvashem 350 z nich, tedy 65%, bylo tzv. židovského
původu (Lidovky.cz - 1. 10. 2010). A právě u této podskupiny se chci zastavit. Mezi vyloučenými byl také Vlado
Clementis, pozdější ministr zahraničních věcí v komunistické vládě K. Gottwalda, popravený v procesu s R. Slánským a
mladík, který se jmenoval Ján Ludvík Hyman Binyamin Hoch aneb Abraham Leib Hoch. Ten se narodil ve vesnici
Slatinské Doly na Podkarpatské Rusi a v době tzv. vzpoury mu bylo pouhých 17 let. Z Jána Ludvíka Hocha, který poté
sloužil u britských bojových jednotek a tajných služeb, se postupem času stal mediální magnát, Robert Maxwell, který
zemřel v roce 1991. A to už jsme jen krok od současnosti. Jeho nejmladší dcera Ghislaine je tou osobou, která měla
seznámit člena britské královské rodiny, prince Andrewa s americkým milionářem Jeffrey Epsteinem, obviněným ze
zneužívání nezletilých. Epstein, spáchal sebevraždu v newyorském vězení a princ Andrew se v souvislosti s celým
případem dočasně vzdal svých královských funkcí. Prazvláštním okruhem historických souvislostí jsme se tak od
vzpoury v Cholmondeley dostali až k současným obtížím britského panovnického rodu.
U československých vojáků tzv. židovského původu ještě chvíli zůstaňme. Zaujal mě příběh Roberta Alta, který se
přihlásil do československé armády ve Francii v září 1939, v době, kdy už mu bylo 58 let. V žádosti výslovně prohlásil,
že chce za svoji vlast bojovat i přes svůj věk. Obdivuji ho a snažím se vcítit do jeho pocitů, protože nás dnes spojuje
stejně dlouhá životní zkušenost. Bohužel Robert Alt zemřel na rakovinu prostaty poměrně krátce poté, co dorazil na lodi
SS Mohamed Ali El-Kebir do velké Británie. Pohřben je na Židovském hřbitově v Liverpoolu (Broad Green Cemetery) a
výjimečné je to, že jeho hrob nezdobí typický československý válečný náhrobek, ale černá deska s Davidovou hvězdou a
nápisy v angličtině a hebrejštině. Britská komise pro válečné hroby jej nicméně vede jako válečný hrob. Správce
hřbitova, Alaster Burman, s modrou jarmulkou na hlavě, byl naší návštěvou a zájmem velmi potěšen. Již dříve ozdobil
hrob kovovým vlčím mákem a přislíbil, že naší růži bude udržovat co nejdéle svěží.
Navštívená místa: Donington, hřbitov u kostela sv. Cuthberta – hroby desátníka Miroslava Drenka a desátníka
Josefa Meleny; Wellington General Cemetery, Shropshire – hroby četaře Josefa Klváčka a nadporučíka Josefa
Kloboučníka; Stoke-upon-Tern, Shropshire – hrob četaře Miroslava Čápa; Market Drayton Cemetery – hroby četaře
Josefa Martince a četaře Oldřicha Kestlera; Ightfield, St.John the Baptist, Whitchurch – pamětní kámen na počest rodiny
Ellisonových, která podporovala Jozefa Gabčíka a Jana Kubiše; Whitchurch Cemetery – hrob svobodníka Waltera
Hirsche; Cholmondeley Castle Park – pomník Československému vojsku od Franty Bělského; Chester, Overleigh
Cemetery – hroby vojína Karla Müllera, desátníka Antonína Umlaufa a desátníka Rudolfa Mikurčíka; Hawarden
Cemetery, Flintshire – hrob četaře Jana Machálka; Holywell Cemetery, Flintshire – hrob podporučíka Františka Naxery;
Liverpool Broad Green Jewish Cemetery – hrob četaře Roberta Alta; Liverpool West Derby Cemetery – hrob štábního
kapitána Josefa Kocmana a společný hrob dvou letců – nadporučíka Jindřicha Bartoše a rotného Otto Hanzlíčka (celkem
12 pamětních míst, 16 hrobů a dva památníky).
V Londýně, 10.února 2020, Libor Sečka

DUCHOVNÉ SLOVO
Z posolstva pápeža Františka na 54. svetový deň médií - komunikačných prostriedkov

Človek je rozprávačom, pretože je bytosťou, ktorá sa stáva, ktorá sa v tkanive všedných dní odhaľuje a obohacuje.
Avšak už od začiatku je naše rozprávanie ohrozené: dejinami sa plazí zlo.
„Keď budete z neho jesť, … budete ako Boh“ (porov. Gn 3, 4): hadovo pokušenie vnáša do osnovy príbehu uzol, ktorý je
ťažké rozmotať. „Ak budeš vlastniť to alebo ono, potom budeš, potom dosiahneš...“ našepkávajú nám tí, čo aj dnes
zneužívajú tzv. storytelling (rozprávačstvo) na svoje ciele. Koľko príbehov nás má uspokojiť, presviedčajúc nás, že
potrebujeme neustále niečo získať, vlastniť, konzumovať, aby sme boli šťastní. Temer si ani neuvedomujeme, ako lačnieme
po klebetách a prázdnych rečiach; koľko násilia a falše konzumujeme. Často sa na „krosnách“ komunikácie namiesto
konštruktívnych príbehov, ktoré sú spojivom sociálnych zväzkov a kultúrneho tkaniva, vytvárajú deštruktívne a
provokačné príbehy, ktoré opotrebúvajú a trhajú krehké nite spolužitia. Spájaním neoverených informácií, opakovaním
banálnych a manipulatívnych argumentov, vysielaním ostrých a nenávistných vyhlásení, sa netkajú ľudské dejiny, ale
človek sa oberá o dôstojnosť.
>>>>>>>>>>
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Z posolstva pápeža Františka na 54. svetový deň médií (pokračovanie)
Ak sa však príbehy zneužívajú na mocenské a iné ciele, majú len krátky život, no dobrý príbeh je schopný
prekročiť hranice priestoru a času. Aj po stáročiach ostáva aktuálny, pretože posilňuje život. V dobe, keď sa falzifikácia
stáva čoraz sofistikovanejšou a dosahuje priam neuveriteľnú úroveň (deepfake), potrebujeme múdrosť, aby sme vedeli
prijímať a vytvárať krásne, pravdivé a dobré príbehy. Potrebujeme odvahu, aby sme odmietli tie nepravdivé a zlé
príbehy. A potrebujeme trpezlivosť a rozlišovanie, aby sme znovu odhalili príbehy, ktoré nám pomáhajú, aby sme sa
uprostred mnohých dnešných problémov nestratili; príbehy, ktoré odkrývajú pravdu o tom, kto sme, aj o často
prehliadanom hrdinstve všedných dní.
(Z internetových stránok KBS – celý dokument na:
https://kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/posolstvo-k-svetovemu-dnu-masmedii-2020

NOVÉ KNIHY S ČS. TÉMATIKOU
Naše ženy v exilu od Mnichova až ke komunistickému převratu
Tentokrát na novou knihu, či studii, upozorňujeme spíše odborníky z řad historiků. Jde totiž o doktorandskou
disertační práci Jany Barbory Burešové z výzkumného centra University of London pro studia německého a
rakouského exilu. Práce pod obsah prozrazujícím názvem The Dynamics of Forced Female Migration from
Czechoslovakia to Britain, 1938 -1950 se zabývá různými osudy československých uprchlic a jejich dilematy i
přínosem Británii v socio-politickém kontextu od Mnichovské dohody roku 1938, která vlnu migrace vyvolala.
Oxfordské akademické nakladatelství Peter Lang, které studii vydalo (objednávky za 48 liber na
www.peterlang.com), poznamenává, že na rozdíl od fragmentovaného zaměření jiných podobných exilových studií, jde
tentokrát o ucelený pohled na situaci žen z jedné země, tedy Československa a obvyklý archivní výzkum je doplněn
rozhovory s řadou bývalých uprchlic, včetně jejich zkušeností, například ze služby v armádě za války, služby v čs.
Červeném kříži, ženských organizacích a vlasteneckých kulturních spolcích.
Studie rozebírá příjezdy žen do Británie, internaci, problematiku dětí bez matek a matek bez dětí, kulturní
přizpůsobování a vlastenecké aktivity a poválečnou repatriaci a opětnou re-emigraci na pozadí příprav a uskutečnění
komunistického puče. Možná to vše bude zajímat i čtenáře mimo okruh historiků i vzhledem k autorčiným aktivitám
v projektu audiovizuálního svědectví o Holokaustu Asociace židovských uprchlíků, i proto, že léta, která se studie
pokouší překlenout jsou stále ještě neúplně probádaná.

DOPIS Z PRAHY

Pandemie

Co se statistik týče, myslím že je rozumné brát je s rezervou,
a to platí zejména nyní v době koronaviru. Znovu jsem si to
uvědomil, když jeden z mých synů, s pravděpodobností,
která se blíží jistotě, chytil virus. Měl pár dní všechny
význačné symptomy a pak se zas- bohudík - uzdravil. Teď,
dva-tři týdny po všem pouze trpí nedostatkem chuti a čichu
což se mu prý zase časem spraví. Jemu je ovšem “teprve”
něco přes čtyřicet. Já a jeho maminka, kterým už je něco přes
sedmdesát, bychom z toho tak lehce vyváznout nemuseli.
Nechci vás obtěžovat s historií naší rodiny, jen ještě to
podstatné: protože syn v nemocnici ani u lékaře nebyl, tak
Praha večer, pohled od Staroměstských mlýnů: dočasně bez turistů...
v žádných statistikách nefiguruje.
Když se na ty statistiky (které jsem v úvodu zpochybnil) podíváte, je nápadné, jak se jednotlivé státy od sebe liší:
někde je těch nakažených a umřelých i desetkrát více (per capita, neboli na hlavu) než u sousedů. Aniž by k tomu
existoval zřejmý důvod. S uspokojením konstatuju, že Česko na tom zřejmě není tak špatně. Jenomže - viz výše. Všecky
vlády také tvrdí, že se řídí radami vědců. Ovšem problém je v tom, že jedna polovina vědců říká hot a druhá čehý.
Ukazatel, který by vypovídal velmi mnoho, i když se v uváděných statistikách neobjevuje je znám jako “R” faktor.
Vyjadřuje, kolik dalších lidí nakazí někdo, kdo už je sám virem nakažen. Vlastně dosud prakticky všechna opatření,
zákazy a příkazy vlád směřují k tomu, aby se tohle číslo snížilo co nejvíce. Ovšem je zde ta nevýhoda, že nejenom se
těžko určuje, ale - více než jiná čísla - vypovídá o úspěšnosti či neúspěšnosti přijatých opatření. Z čehož vlády mají
nepříjemný pocit. (Čímž nechci říct, že by vlády v této věci nesledovaly obecný zájem. Alespoň ta naše ano.)
Jedna okolnost dnešní podivné situace mi připadá obzvláště smutná: otázka mezinárodní spolupráce. Respektive
toho, že se žádná nekoná. Zejména v Evropské Unii (EU). Jeví se mi, že právě dnešní výjímečná skutečnost je příležitostí
k tomu, aby se Evropa sjednotila na tom, co vyšpekulují nejlepší evropské mozky. Místo toho každá ze sedmadvaceti
evropských vlád vymýšlí svůj vlastní systém a své vlastní zákony a nařízení (někdy provedená nezákonnou formou, jak
se stalo v naší republice). Jedním z hlavních opatření je většinou částečné či úplné uzavření státních hranic. EU, když se
vzpamatovala, nabídla to, co obvykle funguje: peníze. Bohužel na principu, který fungoval v dobách “předkoronových”.
Takže například těžce - ba tragicky- pandemií postižená šedesátimilionová Italie dostala méně nežli desetimilionové
Maďarsko, které ze soudobého moru až dosud vyvázlo relativně lehce.
Přeju vám, abyste to ve zdraví přežili a těším se na shledanou v lepších časech.
Váš Honza Krátký

DIVADLO Z DOMOVA BCSA informuje o internetovém divadle z ČR
BCSA informovala své členy, kteří rozumí česky či slovensky, že v době omezení pandemie mohou na internetu
sledovat divadelní představení Amatérské divadelní společnosti J K Tyla z Lomnice nad Popelkou. BCSA dodává, že
divadlo po internetu je bezplatné a premiéry se vždy konají v úterý a ve čtvrtek a pak jsou k dispozici po několik dní.
Nyní jsou hrána představení tři her: Stromy umírají vstoje od Alejandra Casony na internetové adrese přes you tube:
https://youtu.be/WYqUqS5rK74, dále Sněhurka a sedm trpaslíků (klasika v úpravě Aleny Hermanové) ke shlédnutí na
https://youtu.be/rC3v8zLRpHs a Strakonický dudák od J K Tyla, k vidění na:https://youtu.be/8HI4B_3jwXU
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ZPRÁVY Z DOMOVA VE ZKRATCE

O Ke 30. dubnu se v ČR vyléčilo z nákazy koronavirem 3103 osob a zemřelo jich 235. Případů nákazy ke dni přibylo
63 po dvou dnech s přírůstkem 41, nejméně od 13. března. Celkově dostoupil počet případů nákazy v ČR od začátku
března 7642. Testů na covid-19, včetně opakovaných, bylo podle ministerstva zdravotnictví od začátku epidemie
provedeno přes 230.000. O
Opatření stavu nouze už začala být postupně uvolňována, ale stav bude oficiálně platit
do 17.května. Od 1. května už nemusí nosit roušky děti do sedmi let v mateřských školách a 11. května se vrátí do
škol žáci 9. tříd a studenti posledních ročníků středních škol. Budou také znovuotevřena divadla, kina a sportovní a
kulturní akce do stovky účastníků. I nadále musejí lidé mít mimo bydliště zakrytá ústa a nos rouškou či jinak a venku
mohou být ve skupinách do 10 osob a musí dodržovat dvoumetrový odstup. O "Nepokazme si to,‘‘ vyzval slovenský
premiér Igor Matovič po stretnutí s epidemiológmi Slovákov, aby stále dodržiavali odporúčania preventívnych opatrení
aj napriek dobrým výsledkom štatistik: 1410 nakažených, 96.222 testovaných, 592 vyliečených, 23 úmrtí. Zdoraznil
tiež, že k nízkym číslam nakazených koronavírusom sa Slovensko dopracovalo aj veľkými ekonomickými stratami.
Epidemiológovia zatiaľ nevedia, či má Slovensko to najhoršie za sebou. Podľa nich zvolilo v boji s koronavírusom inú
cestu ako mnohé krajiny a preventívne opatrenia prijalo veľmi skoro. Iné krajiny ich zavádzali až v situácii, keď mali
veľký počet nakazených. O Lety spoločnosti Wizz Air na Slovensko zostanú pozastavené do 14. mája v dôsledku
predĺženia existujúcich slovenských cestovných obmedzení. O Méně bohaté země východní Evropy by mohly dávat
Západu lekce ze zvládání koronavirusu zněl titulek článku deníku Wall Street Journal. Článek upozornil na výrazné
rozdíly v počtech infikovaných i smrtelných obětí v různých částech evropského kontinentu a zmínil se v této
souvislosti i o ČR a SR. Internetový zpravodaj Microsoft News zas napsal: ,,V České republice, která vyhlásila stav
ohrožení 12. března a zavřela hranice o čtyři dny později, už chystá otevření dalších obchodů‘‘ a vysvětlil jak nošení
roušek pomohlo zabrzdit epidemii O Easyjet by mohl prý začít létat do Prahy od 18. května. O Novým předsedou
České biskupské konference se po 10 letech předsednictví kardinála Duky stal 71letý arcibiskup olomoucký a
metropolita moravský Jan Graubner, který už funkci měl v letech 2000 až 2010 a pak byl 10 let místopředsedou.

***************************************************
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 sa budú

se obvykle konají jednou měsíčně v neděli ve 14 hod
Obnovení bude po pandemii oznámeno !!!

po pandemii opäť konať 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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