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Nejhorší v Evropě...
Čechům v Británii bylo v posledních týdnech února opravdu smutno
z toho, co se děje ve vlasti ohledně koronaviru. Česká republika je
nyní nejhorší z celé Evropy, co se týče počtu nově nakažených denně
v poměru k počtu obyvatel a v době uzávěrky tohoto čísla dosahoval
tento počet patnácti tisíc. Abychom to porovnali, je to ještě o dost
více, než před pár týdny po nešťastném vánočním uvolnění
vykazovala Británie s 60.000 nakaženými denně, než začal působit
nový lockdown, vyhlášený 4. ledna a než začalo zabírat očkování.
Je to smutné, ale je to tak. Česká vláda se až do 26. února ocitala
v kleštích sněmovny a Senátu, které jí zakázaly další prodloužení
stavu nouze, jen jeho opětné nové vyhlášení. Zákonodárce to nijak
nešlechtilo, neboť vše po více než dva týdny provázely nekonečné
populistické diskuse o tom, zda je stav nouze opravdu nutný a v
Přemůže lhostejnost nový lockdown a plakáty podle britského vzoru?
souladu s ústavou. Než se vláda odhodlala jednat, byl ovšem český
lockdown ve srovnání s tím britským jaksi velmi mírný, co se týkalo omezení pohybu a hlavně občany nedodržovaný, a tak se
nelze divit oněm číslům. Německo raději Čechům a Rakušanům uzavřelo hranice a zjevně k tomu bylo inspirováno televizními
záběry návalu sportujících občanů na krkonošských sjezdovkách, pochopitelně bez masek (které jsou v ČR povinné i venku a
dokonce nyní nestačí jen ty standardní bílo-modré roušky) i zprávami o tajných hospodách se zavřenými okenicemi, kde se bez
ohledu na omezení a zdraví spoluobčanů dál popíjelo (vždyť přece vedeme EU ve spotřebě alkoholu). Občanská disciplína,
solidarita se staršími, vystavenými nákaze a pocit zodpovědnosti za životy bližních se -- po úspěchu prvního stavu nouze téměř
před rokem, kdy jsme byli Britům příkladem -- vypařily. Dokonce se zdá, že to byl jen sen. O co by ale mělo jít, řekl nedávno
papež František v poselství o solidaritě (překlad TK KBS): ,,Solidarita nám pomáha vidieť druhého – či už ide o jednotlivú osobu,
alebo v širšom zmysle o ľud či národ – nielen ako štatistický údaj alebo prostriedok, ktorý možno použiť a keď už nie je užitočný
vyhodiť, ale ako blížneho; ako spoločníka na ceste, povolaného zúčastniť sa spolu s nami na hostine života, na ktorú sme všetci
rovnako Bohom pozvaní.‘‘ Komentáře netřeba, i když v Čechách to už zjevně ateistické většině národa bohužel nic neříká...
Před měsícem jsme se radovali z úspěchů britského očkování a nyní se divíme, proč to v ČR jde tak pomalu (horší jsou jen
Holanďané a Lucembursko) a i na Slovensku to je o něco lepší. Oficiální sliby (viz strana 6) hovoří o připravovaném přísunu
množství vakcín, ale zatím opravdu nelze jinak, než lockdown pořádně byť pozdě, utužit. Vládě prostě nakonec nezbývalo, než
zpřísnit omezení vyhlášením nového stavu nouze na 30 dní od 27. února do 28. března. Konečně bude výrazně zpřísněn pohyb
obyvatel mimo okres bydliště (už žádné sjezdovky) a ani návštěvy příbuzných v rámci okresu nebudou možné, se zdravotními
vycházkami jen na území obce, venčením psů večer do 500 metrů od domu a povinnými maskami s větší účinností v obchodech,
na pracovištích či v dopravních prostředcích (a obvyklými lehčími rouškami jinde). Doporučeno nyní testování na pracovištích,
uzavřeny jsou všechny školy a dál platí zákaz nočního vycházení od 21 do pěti ráno. Vláda se dokonce inspirovala britskými
plakáty (viz foto) a deset tisíc jich bylo vylepováno o posledním únorovém víkendu, což přivítal coby jistý způsob přátelské
pomoci britský velvyslanec v Praze Nick Archer. Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček k tomu dodal, že lidem se připomene,
jak vlastním hrdinstvím zachraňovat životy druhých a je prý třeba zůstat doma a nevycházet bez kvalitních masek/respirátorů. To
vše krajané už dávno vědí a problémy s dodržováním zde nejsou zdaleka takové jako v ČR. Tam je nyní opravdu zle! /jn/

***************************************************
Správní rada londýnského Velehradu zve krajany na zoomovou českou mši 28.března ve 14.00
a jak se sluší na Květnou neděli, bude také zoomové svěcení kočiček/palem

Link: https://us02web.zoom.us/j/86865160483?pwd=VTVOZ1grNEVxWm9uTk0xZFFKdGViUT09 ID: 868 6516 0483 Pass: 593510
a s politováním oznamuje, že až do ukončení vyjimečných opatření britské vlády kvůli pandemii se na londýnském Velehradě nekonají mše ani jiné
veřejné akce. Loni jsme se poprvé na Velehradě nesešli na tradiční oslavu svatého Václava a později ani na Mikulášskou.
Další informace na www.velehrad.org.uk a ludmilastane@gmail.com (mob. 07468 570551)
Nedělní česká školička zatím na Velehradě neobnovena, ale internetovou výuku nabízí učitelka Terezka Pletichová - terry.pletichova@gmail.com. Učitelka Radka
Polenská nabízí výuku pro větší děti i dospělé, jednotlivce i skupiny- radka.polenska@gmail.com
Některých krajanů ve Velké Británii se epidemie mohla existenčně negativně dotknout. V takovém případě se lze obrátit na charitu
“Velehrad London”. Správní rada se bude snažit pomoct najít řešení. Kontakt: trustees@velehrad.org.uk (AS).
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ZPRÁVY Z LONDÝNA A KOMUNITY
Další zoomová mše komunity a veselá debata
Komunita kolem londýnského Velehradu se opět sešla přes
Zoom v neděli 21.února na českou mši, celebrovanou tradičně
Otcem Tomášem Roulem z Říma. Téma promluvy bylo
předvelikonoční, tedy postní: Nejde nyní ani tak o tradiční půst
hladověním, i když střídmost v jídle je chvályhodná, ale o
přípravu na Velikonoce, třeba formou almužen, pomoci
sousedům, meditací a modlitbou. Tedy aktivním odstupem od
každodennosti, snahou o vidění života z jiného úhlu a o vnitřní
změnu. Taková by měla být příprava na největší svátek
křesťanů, vrcholící nakonec oslavou zmrtvýchvstání.
Po mši se jako vždy rozproudila tradiční zoomová zábava s
výměnou novinek a děti tentokrát ukázaly dospělým ,,kouzla‘‘
s filtrem Zoomu, překrývajícím osoby podobou různých
Záběry z české zoomové mše a družné zábavy po ní; Otec Lang odešel
zviřátek, či ornamentů a tak vypuklo všeobecné veselí (viz foto). 21. března 2007 (viz níže) a klíčová lékařská kniha dr. Filipa Kučery
Na vážnější notu, krajané ocenili vědeckou práci dr. Filipa
Kučery, kterou se radostně pochlubila manželka Slávka. Filip,
takto konzultant v oboru pediatrické kardiologie ve známé
dětské nemocnici Great Ormond Street, je autorem studie
Atlas of Pediatric Echocardiography, který je jakýmsi návodem
praktickým lékařům v tomto oboru (česky: ultrazvuková dětská
kardiografie) s 800 kardiogramů normálních, vrozených a
rozvinutých srdečních defektů, abnormalit, nádorů a podobně,
včetně návodů vyšetření a postupu operací. Podle vydavatele
(Elsevier, ISBN:9780323759816, paperback,cena £59.99,
v prodeji u Waterstones) jde o klíčovou příručku pro kardiology.
Těm českým ji doporučujeme a dr. Kučerovi gratulujeme!

Covid: Zážitky rodiny témou prednášky SVU
Londýnska SVU takto pozýva členov na prednášku: ,,Téma
prednášky je jasná: ako toto covidové obdobie všetci prežívame.
Dr. Ivana Polley si covid vyskúšala na vlastnej koži v prvej vlne
na jar v Británii a potom pred Vianocami znovu vykazovala
jeden pozitívny test za druhým v Českej republike a strávila
tam v karanténe týždne a týždne. Celá jej rodina prešla
nákazou, tak skúseností má až-až. Súhlasila, že nám zážitky
opíše a porovná, ako sa s týmto novodobým morom borila tu aj
tam. Potom by sa mohla rozpútať voľná debata: dúfam, že sa s
nami podelíte o vaše vlastné skúsenosti, ako sa vám žije v
lockdowne a čo si o tom všetkom myslíte. Už je načase, aby
sme jeden druhého videli, aj keď len na obrazovke.‘‘ (viz níže)

Nová website restaurace Bohemia House (alias Český a slovenský klub)
Bohemia House restaurant ve známých prostorách čs. klubu ve West Hampstead se už začal připravovat na nové
otevření po pandémii. Součástí příprav je podle provozovatele Zdeňka Kudra zdokonalení internetových stránek, které
budou kromě provozních informací a menu vzhledem k bohaté historii prostor (po válce se tam setkávali letci našich
perutí RAF i naši vojáci i exilové organizace) zahrnovat i takové informace. Adresa bude: https://bohemiahouse.london

Budeme vzpomínat na naše březnové zemřelé, včetně Otce Langa
Tento měsíc budeme vzpomínat úmrtí 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 a založitele,
organizátora a propagátora londýnského Velehradu. Rodák z moravského Rajhradu, Otec Lang zemřel 21.března 2007.
Nezapomeneme! Další zemřelí, kterých tento měsíc vzpomeneme, zahrnují opatrovnici bývalého velitele 1.čs. obrněné
brigády v Normandii,generála Lišky a dlouholetou učitelku Zdeňku Pokornou (3.3.2007), dál plk. Jaroslava Brázdila,
navigátora/střelce 311.čs. bombardovací perutě (a předtím vojáka 2.čs pěšího pluku ve Francii a 1.čs. samostatné
brigády v Anglii) a po mnoho let později i farníka londýnského Velehradu (1.března 1997). Také 1.března (roku 2009)
odešel Petr Uruba z téže perutě a dále(15. března) vzpomeneme 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 narozeniny prezidenta
Tomáše G. Masaryka (7.března 1850 v Hodoníně) a vraždu jeho syna Jana, ministra zahraničí (10.3.1948).
o Velehrad srdečně děkuje paní Ireně Djurkovič za finační dar!

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

Dr. Ivany Polley: Prežívaní pandémie v Británii a v Čechách na vlastnej koži
v sobotu 6. marca o 16:00
Link: us02web.zoom.us/j/87596459481?pwd=bU9yTFlUQlBQdlNLcDRyOUFsR0tZUT09 ID: 875 9645 9481 Passcode: 832296
Info: Zuzana Slobodová (079 405 19 667) a https://www.svu2000.org/london
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Projekt ,,Never Forgotten‘‘
Shrnutí aktivit posledních dvou měsíců roku
2020 a něco navíc...

Projekt ,,Never Forgotten‘‘ velvyslance ČR Libora Sečky
putování po hrobech našich hrdinů pokračoval v Londýně a
na jihu a my zde jeho reportáže dál s radostí přinášíme.

Etapa č.13 – Londýn a jih a malé ohlédnutí
Nemám rád dluhy. A už vůbec ne dluhy, které by měly zasahovat do
nového roku. Zbývá mi proto posledních třicet tři hodin na to, abych
vypověděl, co se událo při naplňování našeho programu Neverforgotten
v průběhu posledních dvou měsíců. Tradice je pořádek i povinnost.
Shrnutí, které obsahuje několik významných jednotlivých aktivit či
událostí, nepovedu tentokráte chronologicky, ale proti proudu času.
Začátkem prosince jsem měl vyrazit do Leicesteru pozdravit Benjamina
Abelese. Měli jsme domluveno, že natočíme jeho novoroční poselství
českým krajanům ve Velké Británii. Myslím, že jsme se na to oba těšili.
Poté přišla zpráva, že náhle onemocněl. Vzhledem ke stále se zhoršující
epidemiologické situaci jsme návštěvu odložili. V polovině měsíce přišla
zpráva druhá, tentokráte o Benově úmrtí. Video s jeho přáním už
nestihneme. Zkusím z úryvků našeho posledního rozhovoru poskládat jeho
vzkaz za něho: 1) K úspěchu je potřebná vytrvalost a píle - „už ve čtrnácti
jsem začal pracovat jako umývač nádobí v hotelu“ 2) V životě není nic za
darmo – „když vojáci na ubikacích 311 perutě v Tainu hráli karty, já jsem
se učil k maturitě“ 3) Na rozbouřených vlnách života, potřebujete kotvu –
„češtinu jsem nikdy nezapomněl a svůj interní vztah se starou vlastí
nepřerušil.“ Stejně tak mu vydržel jeho úsměv a laskavý humor. Čest jeho
památce.
Smyslem celého projektu je mimo jiné zapojovat britské politiky a
osobnosti veřejného života do společné vzpomínky a ukazovat na to, že
minulá zkušenost je významný předpokladem budoucí dobré spolupráce.
Byl jsem proto velmi nadšen, když k pietní akci na hřbitově v londýnské
části Chelsea na samém počátku prosince přijal mé pozvání juniorní
ministr britské vlády, zodpovědný za zahraniční obchod, konzervativní
poslanec, Greg Hands. Společně s ním a slovenským velvyslancem, Lubo
Rehákem, jsme položili květiny u hrobů dvou československých vojáků –
Josefa Kadeřábka a Stanislava Borina. Oba sloužili u československé
obrněné brigády. Zemřeli v důsledků nemocí (i když potvrzené informace
v případě prvního vojáka chybí).
Greg, který je velkým a dlouhodobým přítelem České republiky a jediným
ministrem vlády Jejího veličenstva, který hovoří česky, neváhal a projev pro Shora: U hrobů Jana Lašky a Viléma Noska, Pinner New Cemetery, Harrow a
tamtéž s fotbalisty Součkem a Coufalem; s ministrem Gregem Handsem na
kamery poskytl v našem rodném jazyce. Zaslouží si obdiv. Další politik s
historickými vazbami na naši zemi, ministr zahraničí, Dominik Raab, zaslal hřbitově Brompton. Dole: Voj.přidělenci u hrobů Jos. Kadeřábka a St. Borina
krásný podpůrný dopis, v němž celou iniciativu přivítal a ocenil. Současně
znovu poukázal na své minulé rodinné zázemí v Plzni a Karlových Varech.
Počátkem listopadu jsem pozval dva hráče české fotbalové
reprezentace a současně také londýnského klubu West Ham United,
Tomáše Součka a Vladimíra Coufala, s rodinami na hřbitov Pinner New
Cemetery ve čtvrti Harrow, abychom společně uctili památku našich
hrdinů, kteří jsou zde pohřbeni. Odpočívá zde pět letců letadla Wellington
(kapitán Jan Veselý, poručík Jaroslav Slabý, rotmistr František
Zapletal, rotmistr Jaroslav Matoušek a rotmistr Jaroslav Albrecht), které
v říjnu 1940 ve špatném počasí ztratilo při návratu z akce orientaci a
narazilo do obranné baráže z létajících balónů. Všech pět mužů uhořelo
v troskách stroje.
Další dva hroby tu mají kapitán Josef Strankmüller a nadporučk
Jaromír Riegl. Oba tragicky zahynuli při zvládání různých disciplín
náročného výcviku příslušníků speciálních jednotek. Společně s vojenskými představiteli české ambasády jsme jim vzdali hold. Krásné gesto
mladých českých fotbalistů bylo vřele přijato českou a britskou veřejností a jejích trenér, skotský matador David Moyes, je za ně na sociálních
sítích pochválil.
>>>>>>>>

****************************************************
The Friends of Czech Heritage zvou srdečně krajany na zoomovou přednášku

Barbary Peacock: České zámky – skvělé evropské architektonické dědictví staletí
4.března 2021 v 18 hodin
Přednáška (anglicky) je zdarma, avšak dobrovolné dary jsou vítány na www.czechfriends.net
Potřebné kódy a heslo na Zoom dostanou zájemci při registraci na info@czechfriends.net
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Projekt ,,Never Forgotten‘‘ (pokračování ze str.3)
Na hřbitově v přímořském, Římany založeném, městě Chichestru jsme
našli celkem sedm hrobů československých pilotů (rotný František Fanta,
nadporučík Jan Laška, štábní rotmistr Vojtěch Lysický, rotný Miroslav
Moravec, rotmistr Vilém Nosek, nadporučík Antonín Velebnovský a
rotmistr Jan Vlk). Zemřeli buď v důsledku nehod nebo chyb při cvičných
letech nebo při návratu z bojových operací. Jejich hroby jsme společně
s kolegou, Radkem Kludkou, ozdobili nejenom rudými růžemi, ale také
českými vlaječkami. Na místo jsme totiž dorazili vpředvečer státního
svátku 28. října. Hustě pršelo. Od moře vál ledový vítr.
Vzpomněl jsem si, že jsem tento pietní prostor již jednou navštívil.
V červnu 2019 jsem doprovázel českého premiéra A.Babiše na oslavách 75.
výročí Dne vylodění spojenců ve Francii, které se odehrávaly v nedalekém
Velvyslanec ČR Libor Sečka s vojenskými přidělenci a fotbalisty Tomášem
Portsmouth a do Chichestru jsme před jeho odletem zavítali. Nyní však,
Součkem a Vladimírem Coufalem vzdávají čest našim hrdinům (viz text)
zmrzlí a promočení, jsme si v rychlosti prohlédli ještě slavnou katedrálu a
spěchali se ohřát do Londýna.
Co zdůraznit v krátké rekapitulaci roku? Náš projekt nemohl nebýt narušován opatřeními, které britská vláda přijímala ve snaze zabránit
šíření virové nákazy. Nehledě na to se nám v různých volnějších momentech podařilo navštívit již více než dvě třetiny československých
válečných hrobů na území Spojeného království. Dozajista budeme v příštím roce pokračovat. Pokračovat budeme také v úsilí naplňovat
myšlenku vybudování českého/československého oficiálního památníku v National Memorial Museum. V nejbližší době se má tímto záměrem
zabývat česká vláda. A do třetice pokračovat budeme také ve spolupráci s asociacemi veteránů a těch, kteří pečují o českou válečnou památku ať
už v Británii nebo České republice. Určitě svými iniciativami projekt krásně doplňují. Předvánoční vzpomínkové zapalování svící v Brookwoodu
mělo kouzelnou atmosféru a moc se mi líbilo.
V Londýně, 30.prosince 2020 (18,30 hod.), Libor Sečka

DUCHOVNÉ SLOVO

Biskupi Slovenska píšu veriacim spoločné povzbudenie pred začiatkom Pôstu

Katolícki biskupi združení v Konferencii biskupov Slovenska na svojom 98. plenárnom zasadnutí pripravili spoločné
posolstvo pre veriacich pred začatím pôstneho obdobia. Text prináša Tlačová kancelária KBS v plnom znení:
Drahí bratia a sestry,
obdobie Veľkého Pôstu začne spôsobom, na ktorý nie sme zvyknutí. Kvôli pandémii sa s vami nemôžeme stretnúť v
chrámoch, kam ste zvyčajne prichádzali prijať znak popola, ako rozhodnutie konať pokánie a obrátiť sa od hriechov. Aj
keď sa popolec fyzicky nedá udeliť, chceme vás povzbudiť, aby ste na Popolcovú stredu neopomenuli príležitosť
nastúpiť na cestu prípravy na Veľkonočné sviatky. Ako nám to pripomína Svätý Otec František: "Aj vtedy, keď sa
snažíme chrániť ľudské životy pred šírením vírusu, nemožno pokladať duchovný a morálny rozmer osoby za druhoradý
vo vzťahu k fyzickému zdraviu. Starostlivosť o telo nemôže nikdy nechať bokom starostlivosť o dušu." (Príhovor
diplomatickému zboru, 8.2.2021)
Zodpovedne chráňte svoje zdravie a zdravie svojich blízkych.
Neochabujte však ani v duchovnom úsilí. Veľký Pôst je
príležitosťou obnovy, zanechania hriechu a získavania milostí.
Treba to dobre využiť. Nezabudnite predovšetkým na skutky
telesného a duchovného milosrdenstva. Často si spytujte
svedomie a nenechajte sa premôcť hriechom, aj keď nie je pre
všetkých možné sa teraz vyspovedať. Robíme, čo je v našich
silách, aby sa prijímanie sviatostí stalo znovu dostupným.
Medzitým však siahnite aj po ostatných prostriedkoch,
ktoré sú k dispozícii. Čítajte Božie Slovo a prijímajte ho ako
duchovný chlieb pre svoje životy. Nezabudnite ani na telesný
pôst a odriekanie, ktoré sú účinnými zbraňami proti hriechu.
Starší a tí, ktorí bojujú s ochorením alebo sú ešte v
rekonvalescencii, nech kvôli svojmu zdraviu neodkladajú
25. února 1950 zemřel na následky krutého čtyřtýdenního mučení
pokrm, ale nech využijú modlitbu alebo almužnu ako
Státní bezpečností komunistického Československa ve valdické
prostriedky pôstneho úsilia. Samozrejme, trpezlivé obetovanie
věznici kněz Josef Toufar, farář v Čihošti u Ledče nad Sázavou.
dôsledkov pandémie, i všetkých obmedzení, v spojení s
Během jeho kázání na mši se v kostele pohyboval dřevěný křížek
utrpením Ježiša Krista dáva ťažkostiam novú hodnotu.
na oltáři, což potvrdilo 19 svědků a zpráva o zázraku se začala
rychle šířit. Toufar byl zatčen a mučen, aby se přiznal, že vše sám
Využite dobre pôstny čas, posilnite sa vo viere, nádeji a
zinscenoval. Tehdy StB zkoušela podle plánu vedení KSČ církev
láske, a priblížte sa ku Kristovi, aby sme ho mohli stretnúť,
zdiskreditovat a sestrojit mechanismus, který by ukázali ve filmu
dobre pripravení, pri slávení Veľkonočných sviatkov. Prosíme
a připsali Toufarovi, ale to se jim nepodařilo. Toufar se neměl
k čemu přiznat a byl tak surově mučen, že pak po převozu do
vás o modlitby za nás i za kňazov a rehoľníkov.
nemocnice v Praze zemřel. Pohřbili jej ve společném hrobě. Roku
S láskou na vás pamätajú a žehnajú vám všetci slovenskí
2013 začal proces blahořečení a pozústatky uloženy v Čihošti.
otcovia biskupi.
(Zo stránok TK KBS)

***************************************************
BCSA zve srdečně krajany i jejich přátele na zoomové posezení s

historikem umění a architektury Davidem Cruickshankem o jeho dojmech z České republiky
24. března v 18 hodin
Po zhruba padesátiminutové přednášce se bude konat AGM BCSA
Registrace zájemců o přednášku e-mailem na: bcsa@bcsa.co.uk kvůli zaslání zoomových kódů

*****************************************************
.
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ZPRÁVY Z DOMOVA

Odešel filosof, antropolog a religionista, profesor Jan Sokol
V Praze zemřel 16. února ve věku 84 let profesor Jan Sokol, PhD., CSc, Začal jako vyučený
zlatník v 50. letech, pak dálkový gymnazista a dálkový vysokoškolák na Matematicko-fyzikální
fakultě, později programátor VÚMS a úspěšný výzkumník v oboru software s řadou publikací.
V 70. letech byl členem Charty 77 a vedl bytové semináře, publikoval v samizdatu a přeložil
řadu knih. Po pádu komunismu byl zvolen poslancem parlamentu za OF a dále předsedou
poslaneckého klubu, delegace v Evropském parlamentu a kandidátem do Senátu za KDU-ČSL.
Jmenován poradcem ministra školství a sám pak krátce ministrem a v roce 2003 kandidátem
koalice na prezidenta ČR proti Václavu Klausovi.
Mezitím od roku 1991 přednášel filosofii, antropologii a religionistiku na Pedagogické a
Filosofické fakultě UK a pak i na Fakultě humanitních studií. V r. 1993 obhájil diplomovou
práci ,,Člověk a svět očima bible‘‘, necelý rok na to získal titul CSc prací ,,Mistr Eckhart a
středověká mystika‘‘, za další rok doktorát za práci ,,Malá filosofie člověka‘‘ a o rok později docenturu filosofie prací
,,Čas a rytmus‘‘. Mezi lety 2000 a 2007 byl děkanem Fakulty humanitních studií UK, v r. 2000 jmenován profesorem
v oboru Filosofie výchovy. Spolupracoval na ekumenickém překladu Bible a přednášel na různých evropských a
amerických univerzitách, opravoval Wikipedii, byl členem vědeckých rad univerzit v Praze a Brně, Akademie věd ČR,
PEN Clubu, od r. 2013 členem Etické komise ČFR pro Třetí odboj, v r. 2008 vyznamenán francouzským Řádem čestné
legie a v r. 2017 Cenou Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97. Nesmírně vzdělaný a přitom skromný a obětavý
člověk a vlastenec bude mnohým z nás opravdu chybět. Vzhledem ke Covidovým omezením má být urna s jeho
popelem údajně uložena na hřbitově v Praze Břevnově na Markétě později v březnu. Čest jeho památce!

Velvyslanectví ČR upozorňuje na pobrexitové omezení převozu věcí z UK do ČR
Po odchodu Spojeného království z Evropské unie k 1.lednu začala platit normální omezení a kontroly na hranicích,
obvyklé u tzv. třetích zemí, kterým podléhá i převoz osobního majetku. Podle upozornění velvyslanectví ČR to
znamená, že i Češi a Slováci převážející své různé věci z Británie zpět do ČR či SR při stěhování a podobně, musejí
vždy vyplnit příslušné celní deklarace, i když je převoz osvobozen od celních poplatků. Ustanovení jsou uvedena na
webu Celní správy (www.celnisprava./cz/cz/clo/informace-pro-fyzické-osoby/stranky/stehovani-fyzickych-osob.aspx)
Majetek nesmí být zánovní, svědčit o obchodním záměru, atd a prohlášení by mělo být elektronické se zbožovým
kódem ,,kombinované nomenklatury‘‘ 9905 00 00 a kódem daňové úlevy 01C. Nutno prokázat délku pobytu mimo EU
a propuštění majetku do oběhu je možné kdekoliv v EU na celním úřadě. U menších objemů a při dovozu v osobních
zavazadlech lze podat prohlášení ústně. Osobní majetek je také osvobozen od DPH. Velvyslanectví (viz jeho website)
radí seznámit se s novými předpisy a předejít problémům. Info Celní správy k dispozici také na tel. 420 261 331 919.

DOPIS Z PRAHY: Katastrofální situace
Koncem února se některé evropské státy postupně dostávají z teroru pandemie a krůček po krůčku se vracejí do
normálního režimu. Ne tak naše milá vlast. Docílili jsme smutného prvenství v Evropě v počtu zemřelých na velikost
populace i v dalších statistikách. Máme skvělé lékaře a zdravotníky a veliké a dobře vybavené nemocnice. Bohužel
nám to jaksi není nic platné.
V minulém roce umřelo v České republice o cca 17 tisíc osob více, nežli v jiných letech. Říkal jsem si, že když naši
spoluobčané zaplatili tuto krutou daň, musíme doufat, že pandemie je za námi a v roce 2021 se zase vrátíme do
normálních kolejí. Bohužel se tak nestalo.
S novým rokem k nám přišly nové mutace čínského viru. Jediná naděje se objevila: proočkování populace. Vědci
vyvinuli a odzkoušeli účinná séra v neuvěřitelně krátkém čase. Leč ukázalo se, že Evropská Unie, která si vyhradila
výsostné právo objednávat vakcíny pro “své” občany, vakcíny nezajistila. Tedy nějaké ano, ale rozhodně ne pro 450
milionů lidí. Ani pro polovinu toho počtu. Snad nejhorší bylo, že se “postavila do fronty na vakcíny” se zpožděním
několika měsíců.
Myslel jsem si, že český problém spočívá v následném nedostatku očkovacích vakcín. To sice platí, ale jen z části.
Vakcín je v republice málo, ale i tak podstatná část toho, co máme, sedí ve skladech. Pochopit to nedokáži, vy asi taky
ne.
V polovině února v republice opět docházel “stav nouze”. ( Trval už několik měsíců.) V situaci, kde nemocnice
praskají ve švech, je zapotřebí silného centrálního vedeni. Avšak česká vláda je vládou menšinovou podporovanou
vedle sociálních demokratů (a prezidenta) stranou, která se do sněmovny dostala “s odřenýma ušima” (t. j.
komunisty).
Vládní požadavek o další prodloužení “stavu nouze” byl parlamentem odmítnut. Nelze se tomu příliš divit: za
minulých “stavů nouze” vláda příliš mnoho nedokázala mimo to, že se její předseda dal naočkovat proti viru.
Vláda posléze protlačila sněmovnou Pandemický zákon. Nechtějte po mě, abych vysvětlil rozdíl mezi nimi. Zdá se
mi, že s tím neuspěli ani naši špičkoví právníci shromáždění v Ústavním soudu v Brně. Zato nás obveselují svými
nálezy o tom, co vláda neměla dělat v minulosti.
V tuto chvíli není doba na rozdělování podílů viny na zoufalé situaci, ve které se naše země ocitla. Je čas - za pět
minut dvanáct - aby řízení věcí veřejných převzali lidé, kterým jde o více než “aby byli příště zase zvoleni” a aby
znásobili svůj majetek. Havle, vzbuď se!
Z posledních sil zdraví do Londýna Honza Krátký

***************************************************
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KORONAVIROVÉ ZPRÁVY Z DOMOVA VE ZKRATCE
ČR je na tom velmi špatně ohledně počtu očkovaných, premiér Babiš však odmítl ostrou kritiku médií, že vláda není
schopná využívat dříve přivezené vakcíny a dodal: „Doposud jsme dostali 797.460 vakcín, v tomto týdnu (poslední
únorový) v úterý večer 93 000 od Pfizeru, dnes 80 400 od Moderny a AstraZeneca. Astra nám krátila dodávky o 20
tisíc‘‘. Imunizováno prý bylo 600 429 lidí a když se podle premiéra odečte počet nově dovezených vakcín, pak je
nevyužitých „starších“ jen 20 631 a někde v krajích je to prý rezerva pro učitele. 5000 dávek od Moderny nejnověji
daroval ČR Izrael a v březnu má přijít 608.400 dávek od Pfizeru, 147.600 od Moderny a 270.000 od firmy AstraZeneca.
Během dubna má být podle ministerstva zdravotnictví dovezeno 1.602.300 dávek od firmy Pfizer/BioNTech, dále 276
600 dávek od Moderny a 400 000 dávek od AstryZenecy. Celkem prý je oficiálně ,,objednán dostatek vakcín pro 12
milionů občanů‘‘. o
Slovenský premiér Igor Matovič a predseda parlamentu Boris Kollár prišli na pozvanie
prezidentky Zuzany Čaputovej do prezidentského paláca, diskutovat o pandémii, bo situácia je podľa nej veľmi vážna.
20 okresov je v najvyššom IV. stupni varovania a 53 okresov v III. stupni. V II. stupni je iba šesť okresov. Minister
Krajčí pochválil Bratislavu za to, že mala negatívne výsledky. Covidove PCR testy na Slovensku odhalili viac ako
294-tisíc nakazených koronavírusom a 6 671 obetí. Opatrenia riadi covidový automat. o
Bývalý prezident Václav
Klaus, který ještě nedávno horoval na Staroměstském náměstí v Praze proti rouškám, očkování a dalším opatřením
stavu nouze, onemocněl covidem. Po vyšetření v Ústřední vojenské nemocnici se léčí doma. Ministr vnitra Jan
Hamáček se k tomu vyjádřil takto: „18. listopadu jsem řekl: ,‚Nikomu nic zlého nepřeji, ale obávám se, že v případě
nějakých komplikací, exprezidentovi lékařskou péči neposkytne Institut Václava Klause.‘‘ Klaus opakovaně veřejně
vystupoval bez roušky nebo jiné ochrany a dostal pokutu 10 tisíc korun už za vystoupení před Obecním domem. o
Podľa slovenského ministra školstva Branislava Gröhlinga sa pred koncom februára poddarilo zaočkovať 35.526
učiteľov. Hospitalizácie stále rastú tempom päťtisíc za týždeň, voľných ventilovaných lôžok je stále menej k dispozicii a
reprodukčné číslo R je mierne nad 1. o Dvanásť slovenských poslancov Európskeho parlamentu sa obrátilo listom
na predsedníčku EK Ursulu von der Leyenovú so žiadosťou o urýchlenie dodávok vakcín.
o

***************************************************
Okénko, česká a slovenská komunitní organizace propaguje

české a slovenské tradice, kulturu a vzdělání v Londýně. V naší pravidelné české a
slovenské sobotní škole se mohou vzdělávat děti školního (5 – 14 let) i předškolního věku
(od batolat do pěti let). Děti se učí v souladu s českými a slovenskými osnovami (čtení,
psaní, prvouku a posléze zeměpis a dějepis). Je-li zájem děti se u nás mohou připravovat na přezkušovací zkoušky z českého jazyka. Pořádáme
rovněž aktivity pro rodiče (lekce češtiny pro dospělé, ples, knižní klub, pěvecký sbor, divadelní spolek, klub fitness) a akce pro celou českou a
slovenskou komunitu (Vánoční besídka, Velikonoční oslavy, Dětský den, výlety do muzeí, kempování, Šlapáček, atd. Detaily/info: www.okenko.uk a
email: info@okenko.uk Sobotní škola provozuje činnost v Dunraven Primary School, Mount Nod Rd, London SW16 2LG

***************************************************
ČESKÉ MŠE NA LONDÝNSKÉM VELEHRADĚ

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

SLOVENSKÉ OMŠE: 14 Melior St, SE1 3QP http://www.scmlondon.org
sa opäť konajú o 13 tej (slovensky/česky) a 19.30 v nedeľe a
v pondelok a prvý piatok o 19.30 s covidovými opatreniami

***************************************************
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 (jak skončí covid) 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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