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Ukrajina: Otázkou nyní je, jak  
dlouho ještě Putin vydrží? 
Tato otázka je na pozadí ruské agrese proti Ukrajině -- právem  
označované za flagrantní porušení územní integrity suveréního  
státu a pošlapání Charty OSN -- pro nás v Británii zcela na místě.  

Zejména poté, co ruského prezidenta označil za duševně chorého 
nejen britský ministr obrany Ben Wallace (,,gone full tonto‘‘), ale i 
český prezident Miloš Zeman. Ten tak po jistém váhání ohledně  
sankcí učinil ve velmi netypicky ostrém televizním projevu k  
národu v den ruské invaze 24.února (,,Šílence je zapotřebí  
izolovat a nebránit se vůči němu pouze slovy, ale konkrétními  
opatřeními.‘‘). Podobně reagovala už předtím slovenská  
prezidentka Čaputová. Doufejme tedy, že zmíněná opatření  
budou po mezinárodních konzultacích dostatečně ostrá a přinutí  
Rusy k přemýšlení. Už i proto, že Ukrajinci se skvěle brání, ruská                                      FOTO OTRO LADO  
vojska dokázali zadržet po řadu dní a těm tak chybí pohonné hmoty i potraviny, neb nefunguje zásobující řetězec. 
Navíc vypukly protesty proti invazi i v desítkách ruských měst a účastníky jsou většinou mladší generace i přes 
rozsáhlé zatýkání tisíců účastníků. Třeba tak v blízké budoucnosti konečně dojde k odstranění přežívající mafie 
ex-důstojníků KGB pod vedením paranoidního diktátora, jehož cílem zjevně je zapsat se do historie jako obnovitel 
ruské koloniální říše pod dřívějším (mylným) názvem Sovětský svaz a v jeho teritoriálním rozsahu. Zjevně také bez 
ohledu na mínění zmanipulovaného národa a oběti na životech. Nejen tedy ukrajinských, ale i ruských vojáků 
vracejících se domů v rakvích, a tak mu navíc hrozí nejen že se jeho šílený pokus nezdaří podle plánu, ale také, že 
bude spíše v historii zapsán jako další vysoce postavený válečný zločinec. Zda pak konečně nyní vládnoucí pohrobky 
komunismu i Putinovy KGB bude očekávat tolik kýžený a v devadesátých letech bohužel neuskutečněný ekvivalent 

Norimberského procesu a následná obdoba denacifikace, to se teprve uvidí.  
    Shodou historických okolností je březen významným měsícem pro naše národy. Nejen kvůli výročí narození 
prezidenta Masaryka (7.3.1850) a pro nás v Británii odchod dlouholetého faktického vůdce československé komunity 
Otce Jana Langa (21.3.2007). Takto nejen duchovní opory exilu, ale i organizátora odporu proti komunistickému 
režimu, včetně londýnských demonstrací, přesvědčování poslanců a lordů a sbírání pomoci našim disidentům. 
    Březen ovšem přináší i dvě tragická výročí – okupaci zbytku Československa 15. března 1939 a vraždu ministra 
zahraničí Jana Masaryka moskevskými agenty a jejich českými pohůnky 10.3.1948, krátce po únorovém 
komunistickém puči. Co se týče nacistické okupace, o pohraniční pevnosti a územní zázemí Mnichovem okleštěná 
republika se už nemohla bránit a záhy nastala tvrdá totalita. Naneštěstí pak brzy po porážce nacismu nastala totalita  
druhá a psychologicky oslabené obyvatelstvo už nemělo sílu k obraně, byť se prezident Beneš, pár vojenských jednotek 
a pražští studenti (viz průvod na Hrad) puči pokusili či hodlali zabránit, jak později ukázaly archivní dokumenty. 
    Každopádně – zpět k ruské invazi Ukrajiny – šílený plán obnovení SSSR a jeho satelitů vojenskou silou z péra 
neméně šíleného ultranacionalistického ex-důstojníka KGB Putina, má nyní dál k uskutečnění než kdykoliv předtím. A 
je tomu tak díky úspěšnému ozbrojenému odporu Ukrajinců, ale i pesimisty už neočekávané manifestaci jednoty 
demokratického světa i Evropy. Včetně – a to je potěšitelné -- dosud vlažnějšího Německa, které nyní nejen zvyšuje 
výdaje na obranu, ale i posílá Ukrajině 2000 přenosných protitankových a protiletadlových raket a uzavřelo Rusům 
vzdušný prostor (podobně jako ČR i celá EU). Navíc Finsko a Švédsko chtějí do Nato. Vztahy s Ruskem budou tedy dál 

velmi napjaté a po zásluze nepřátelské – dokud bude u vesla Putinova mafie. Neočekávejme tedy brzký konec napětí, 
neboť řešení bude na Rusech samotných a bez odstranění Putina, který neustupuje ani o píď, se nic nezmění! 
    Co s pak týče našinců v Británii, po ukončení covidových opatření se zas pomalu začíná rozjíždět krajanský život, 
jsou plánovány další kulturní akce a na obnovení aktivit se chystá také náš Velehrad. Doufejme, že se počty 
nakažených budou dál snižovat, abychom také na jaře mohli oslavit platinové jubileum královny Alžběty II. /jn/                                      

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

                                   TRADIČNÍ ČESKOU MŠI 

                         V neděli 20. března ve 14 hodin      Slouží P. Tomáš Roule z Říma 
                                          

                           Kódy :  https://us02web.zoom.us/j/89010832198?pwd=R0pZdkR6WHQ3OTFoSnZzempUUG4vQT09  
 

                   Meeting ID: 890 1083 2198     Passcode: 945076      Další informace na: contact@velehrad.org.uk 
 

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

 

 

 

http://www.velehrad.org.uk/
https://us02web.zoom.us/j/89010832198?pwd=R0pZdkR6WHQ3OTFoSnZzempUUG4vQT09


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

ZPRÁVY Z LONDÝNA A KOMUNITY 

Velehradská mše s modltbami za Ukrajinu 
Únorová mše Velehradu na zoomu v neděli, 27. se konala na 
pozadí ruského útoku na Ukrajinu. V promluvě i v modlitbách 
Otce Tomáše Rouleho tak zazněly prosby o mír v napadené  
zemi -- text byl sepsán už roku 520 během obléhání Říma 
Ostrogoty. Ukrajina také byla tématem diskuse krajanů po  
mši. Otec Tomáš však také rozvedl téma o pokoji ve vlastním  
srdci uznáním vlastních chyb podle přísloví o třísce a břevnu,  
nebo o Ezopově jezdci na oslu se dvěma vaky. Ten vpředu s  
viditelnými chybami jiných a ten vzadu, schovaný, s chybami  
vlastními. Asi se máme všichni co zamýšlet! 
  

Projekt ,,Děti hrdinů‘‘ 
Velvyslanectví ČR uskutečňuje nový projekt pod anglickým 
názvem Children of Heroes, mapující osudy dětí našich  
válečných hrdinů v Británii ve spolupráci s MAFCSV, tedy  
Vzpomínkovou asociací svobodných českých a slovenských  
veteránů, mimo jiné organizátorů pietních vzpomínek v čs. 
sekci Spojeneckého hřbitova v Brookwoodu. Velvyslankyně                                            Část účastníků 

paní Marie Chatardová oslovila potomky veteránů, dnes už                                            velehradské mše; 

tedy dospělé, zvláštním dopisem, kde vysvětluje, že v Británii                                          Leona nahrává 
žijí potomci 10 000 našich bojovníků za svobodu ve druhé                                             ukrajinskou hymnu 
světové válce a osudy jejich dětí a rodin budou mapovány                                              a ilustrace z knihy 
videonahrávkami rozhovorů s nimi v délce do 20 minut.                                               Foursquare: The 
Vznikne tak filmová mozaika úspěchů a aktivit této generace                                          Last Parachutist 

dětí hrdinů a připomene Britům naše zásluhy o jejich svobodu. 
Akci přivítali a budou se jí účastnit naši vojenští přidělenci a  
bude jí koordinovat tiskový atašé Michal Žižlavský, kterému 

by měli potomci hrdinů zasílat přihlašovací formuláře na  
e-mail Michal.Zizlavsky@mzv.cz 
 

Leona přispěla vlastní nahrávkou státní  
hymny Ukrajiny... 
Naše velehradská houslistka Leona Gogolicynova, která v  
únoru vystoupila v Londýně na několika koncertech, např.                                             

v Trinity Church ve Fichley nahrála nyní pro naše krajany                                              
ukrajinskou hymnu a je k dispozici ke stažení a poslechu do                                           

7.března na:                                              
https://wetransfer.com/downloa ds/1dab87d5c3e551edb                                                                                                        
8d058dd3080103e20220228223406/366238d1210cccd                                                                                                   
8f1d302e437c88d2c20220228223427/388d12              
 

Kniha o našich válečných parašutistech 
Nová kniha o našich válečných parašutistech v Británii, známých z akce Anthropoid, z pera dr. George Bearfielda, 
vnuka výsadkáře Jaroslava Bublíka pod názvem Foursquare: The Last Parachutist bude představena veřejnosti na 
velvyslanectví ČR ve čtvrtek 31. března od 18.30. Kniha popisuje osudy hrdinných výsadkářů, včetně tréninku SOE a 
výsadků. Zatímco Josef Bublík byl zabit nacisty po zradě a vypátrání ve známé kryptě pražského kostela během 

operace Anthropoid v rámci atentátu na Heydricha, Jaroslav se zúčastnil jednoho z posledních výsadků do okupované 
vlasti v operaci Foursquare. Velmi zajímavé čtení. Registrace na křest knihy na velvyslanectví nebo na   
https://www.eventbrite.com/e/book-launch-at-the-czech-embassy-foursquare-the-last-parachutist-tickets-257849383447 
 

Švejk z historického pohľadu nadchol SVU 
Februárový prednášateľ SVU Mgr. Tomáš Kykal z Vojenského historického ústavu v Prahe, sa v prednáške SVU 
zamyslil nad tým, ako česká spoločnosť za rôznych politických režimov menila pohľad na svoju najznámejšiu literárnu 
postavu: Josefa Švejka. Nie ako obyčajne literárneho hľadiska, ale z historického pohľadu: Ako naň hľadeli legionári , 
čo cez protektorát a aký postoj mali k nemu komunisti? A čo dnes? A čo svet, ako reaguje na tento najprekladanejší 
český román? Tomáš Kykal má na to výborné odborné podkutie. Je to historik už čiste postkomunistickej generácie, 
v novembri 1989 mu bolo sotva sedem. Vždy ho fascinovala rakúsko-uhorská armáda a prvá svetová vojna a to ho 
pritiahlo ešte ako študenta histórie na Karlovej univerzite do Vojenského historického ústavu. Zakotvil tam podnes a už 

má za sebou organizáciu radu medzinárodných konferencií a výstav. Nemohla som uveriť nášmu šťastiu, keď mi 
s prednáškou súhlasil, predstavila prednášateľa členom SVU Zuzana Slobodová-Nepil.  

*************************************************** 
                           SVU – pozýva krajanov na zoomove stretnutie  
    

     s pedagogom a spisovateľom Františkom Tichým, autorom knihy o deťoch v Terezíne (Cena Magnézia Litera):                                                                          

                    Transport za věčnost  v sobotu 26. marca o 18 hodine 
 

                   Informacie aj zoomové kódy Zuzana Slobodova (zslobodova@yahoo.com) tel.: 0207 744 675 

*************************************************** 
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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 a panu  
Stanislavu Petráskovi za peněžní dary.  
 

Odešla vdova po válečném hrdinovi 
V Manchesteru zemřela 16. února ve věku nedožitých 99 let                                           
Paní Marie Kopecká, vdova po vojáku čs. armády na Blízkém  
východě a pak pilotu slavné 312. čs. stíhací perutě RAF                                              Shora dolů: Generál 
F/Sgt Zdeňkovi Kopeckém. Rodačka z Ivančic, prožila mládí                                          Emil Boček a zemřelý 
v Rajhradu u Brna, kde znala tatínka našeho Otce Jana Langa,                                      biskup ostravsko- 
který tam byl listonošem. Byla poslední emigrantkou z                                               opavský Fr. Lobkowicz; 
generace let 1948 a 1968 a žila pak v Manchesteru od roku                                          dílo Mily Fürstové   
1969. Byla aktivní v exilové komunitě a podporovala i Otce                                           ,,All the Rivers That 
Langa a londýnský Velehrad. (další informace poskytne Zdeněk                                       Flow Through Me‘‘; a  

Kopecký na 07802 900 472.                                                                          Ukrajina těchto dní - 
                                                                                                                                                    foto Paměť národa  

99ka generála Emila Bočka z čs. 310ky                           
Generál Emil Boček, stíhací pilot slavné československé 310. 
Perutě RAF a předtím voják čs. armády ve Francii a pak na  
Blízkém východě, oslavil 25. února 99. narozeniny. Boček 
v Anglii sloužil nejdříve jako mechanik u 312. čs. perutě 
RAF a po pilotním kurzu v Kanadě nalétal ve 310. čs.peruti 
74 operačních hodin během 26 bojových letů. Kdysi jeden z  
nejmladších čs. pilotů, generál Boček (viz. foto) je posledním  
žijícím hrdinou z našich slavných letců Královského letectva.  
 

Výstava Mily Fürstové v Českém centru 
České centrum Londýn ve spolupráci s A Gallery uvede  
retrospektivní výstavu české umělkyně Míly Fürstové známé v  
Británii především jako autorku vizuálu úspěšného alba Ghost 
Stories hudební skupiny Coldplay. Vernisáž se uskuteční ve  
čtvrtek 17.března v galerii Vitrínka Českého centra. Registrace 
na https://www.eventbrite.co.uk/e/mila-furstova-all-the-river

s-that-flow-through-me-private-view-tickets-270894220907 

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

           BCSA – British, Czech and Slovak Association zve srdečně na zoomovou přednášku 
                                             

      Shubhankara Reddyho: Good Queen Anne of Bohemia (dcera Karla IV.)                             

                              v úterý 29. března od 18 do 19.30  
          

 Zájemci registrujte se u BCSA e-mailem na bcsa@bcsa.co.uk kvůli poslání zoomových kódů. AGM BCSA po přednášce! 
            

     BCSA také zve na pravidelné setkání ,,Get to know you‘‘ 9. března od 19 do 22 hodin 
v restauraci Bohemia House (Český a slovenský nár. klub, obnovený pod novým vedením), 74 West End Lane, NW6 
       BCSA hledá dobrovolníka pro roli koordinátora akcí po úspěšné Zuzaně Slobodové-Nepil. Info BCSA 

*************************************************** 
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***************************************************
DUCHOVNÉ SLOVO: Neunavne konajme dobro...  
 

z Posolstva Svätého Otca na Pôstne obdobie 2022 

Drahí bratia a sestry, 
Pôstna doba je najvhodnejším časom na osobnú aj spoločenskú obnovu, ktorá nás povedie k  
Ježišovej Veľkej noci, jeho smrti a zmŕtvychvstaniu. Na našej pôstnej ceste v roku 2022 bude pre  
nás dobré, ak sa zamyslíme nad výzvou sv. Pavla Galaťanom: „Neúnavne konajme dobro, lebo ak  
neochabneme, budeme v pravom čase [kairos] žať. Kým teda máme čas, robme dobre všetkým“ (Gal 6, 9 – 10a). 
     V týchto slovách nám apoštol pripomína obraz sejby a žatvy, ktorý mal Ježiš tak rád (porov. Mt 13). Sv. Pavol 
spomína kairos, teda čas, ktorý je s ohľadom na žatvu najvhodnejší na siatie dobra. Ktorý čas je to pre nás? Zaiste 
Pôstne obdobie, no rovnako aj celý náš pozemský život, ktorého je pôst obrazom.1 V našom živote príliš často prevláda 
chamtivosť a pýcha, túžba vlastniť, zhromažďovať a konzumovať, ako to vidíme u človeka z evanjeliového podobenstva, 
ktorý si myslel, že jeho život je bezpečný a šťastný, lebo si nazhromaždil v sýpkach veľkú úrodu (Lk 12, 16-21). Pôstna 
doba nás vyzýva k obráteniu, ku zmene zmýšľania, aby pravda a krása života nespočívali natoľko vo vlastnení, ako 

skôr v dávaní; ani nie tak v zhromažďovaní, ako v rozsievaní dobra a delení sa oň. 
     Prvým rozsievačom je sám Boh, ktorý vskutku veľkodušne „pokračuje v rozsievaní semienok dobra medzi 
ľuďmi“.2 Počas Pôstneho obdobia sme všetci pozvaní odpovedať na Boží dar tým, že prijmeme jeho „živé a účinné“ 
slovo (porov. Hebr 4, 12). Vytrvalé počúvanie Božieho slova rozvíja v nás otvorenosť a vnímavosť pre jeho pôsobenie 
(porov. Jak 1, 21), ktoré robí náš život plodným. Už toto nám robí radosť, no ešte väčšiu radosť prináša pozvanie stať sa 
„Božími spolupracovníkmi“ (1 Kor 3, 9) tým, že budeme dobre využívať prítomný čas (porov. Ef 5, 16), aby sme aj my 
rozsievali semená dobra. Toto pozvanie rozsievať dobro však nemáme chápať ako bremeno, ale ako milosť, ktorou nás 
Stvoriteľ chce aktívne zapojiť do svojej plodnej veľkodušnosti. 
     A čo žatva? Či nesejme preto, aby sme mohli žať úrodu? Zaiste! Sám sv. Pavol zdôrazňuje úzke spojenie medzi 
sejbou a žatvou, keď hovorí: „Kto skúpo seje, skúpo bude aj žať; kto seje štedro, štedro bude aj žať“ (2 Kor 9, 6). O akú 
žatvu tu však ide? Prvé ovocie zasiateho dobra sa ukazuje v nás samých a v našich každodenných vzťahoch aj v tých 
najmenších dobrých skutkoch. U Boha sa nestratí nijaký skutok lásky nech je akokoľvek malý ani nijaká „štedrá 
námaha“3. Ako strom poznáme po ovocí (porov. Mt 7, 16.20), tak aj život plný dobrých skutkov svieti (porov. Mt 5, 14 – 
16) a šíri Kristovu vôňu vo svete (porov. 2 Kor 2, 15). Keď slúžime Bohu oslobodení od hriechu prináša to plody 
posvätenia na spásu všetkých (porov. Rim 6, 22). 
     V skutočnosti vidíme vždy len malú časť plodov toho, čo sme zasiali, pretože podľa evanjeliového príslovia „jeden 
rozsieva a druhý žne“ (Jn 4, 37); no práve vtedy, keď sejeme pre dobro druhých, podieľame sa na Božej veľkodušnej 
láske...                                                                                       (zo stránok TK KBS) 
  
 

ZPRÁVY Z DOMOVA  

60 000 Pražanů podpořilo Ukrajinu 
Více než 60 000 lidí se sešlo na pražském Václavském  
náměstí v neděli 27. února aby podpořili Ukrajince v 
odporu proti ruské invazi. Demonstraci zorganizoval 
spolek Milion chvilek pro demokracii a k účastníkům 
promluvili premiér Petr Fiala a ukrajinský velvyslanec 
Jevhen Perebyjnis. Velká demonstrace se také konala 
téhož dne v Brně. ČR vyslala Ukrajině 7000 útočných 
pušek, 3000 kulometů, 30 000 revolvérů a milion  
nábojů, plus další zásilku zdravotnických materiálů. 
Mezitím organizace i komunity v ČR i SR organizují  
sbírky pro Ukrajinské uprchlíky. Jednou z nich je už  
na Ukrajině aktivní Paměť národa a má sbírku na 

,,Děkujeme‘‘. Info mail na pametnaroda@postbellum.cz.       Praha podpořila Ukrajinu – pohled od Opletalovy ulice k Muzeu (foto DJ) 
 

Česká vláda předložila návrh pocovidového schodkového rozpočtu  
Česká vláda premiéra Petra Fialy předložila sněmovně návrh úsporného pocovidového rozpočtu se schodkem 280 
miliard korun, tedy nižším než návrh bývalé Babišovy vlády o celých 97 miliard korun. Ministr financí Zbyněk 
Stanjura obhajoval návrh ve sněmovně, zatímco prezident Miloš Zeman, který se na zasedání dostavil, návrh 
zkritizoval a doporučil kde by se dalo lépe ušetřit, nebo´t vláda se prý bojí škrtat daňové výjimky... 
 

Mezinárodní konference krajanských knihoven proběhne na internetu 
Krajanským knihovnám se dostane vzpruhy na první takové konferenci 27. března na internetu. Konference, kterou 

organizuje Czech Association (info: lenka.kanellia@czechassociation.org) se také bude zabývat jejich organizací a 

způsoby práce, ale i jejich dlouhodobou udržitelností ve světle asimilace nových generací v lokálních populacích. Czech 
Association se také zajímá o to, jak děti českých rodičů v zahraničí čtou, jaké z nových knih mají nejraději a vypsala 
anketu o nejoblíbenější knihu přečtenou v upynulém roce. https://www.npmk.cz/form/cena-suk-cteme-vsichni-kategorie 

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

                                  Restaurant (a český a slovenský klub) Bohemia House zve srdečně všechny krajany na   
 

                         Recitál sourozenců - cellových virtuózů Duo Brikcius        

                        ve čtvrtek 31. března v 19 hod. (Vivaldi, Janáček, Martinů, Offenbach a Irena Kosíková) 
 

                           Restaurace Bohemia, 74 West End Lane, W6, blízko stanice metra West Hampstead.                               

  František a Anna Brikciusové       Vstupenky: https://www.designmynight.com//london/whats-on/live-music/cello-recital-duo-brikcius 
                                       

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

Prezident Miloš Zeman promluvil o Ukrajině  
k národu v televizi... 
Vážení spoluobčané, 
dnes v časných ranních hodinách Ruská federace zaútočila  
na Ukrajinu. Jedná se o akt nevyprovokované agrese,  
který je zapotřebí důsledně odsoudit, a to nikoli pouze slovy, 
ale také činy. Mám rád ruskou kulturu, vážím si obětí  
ruského lidu ve druhé světové válce, ale to neznamená, že  
budu souhlasit s tím, aby na území suverénního státu bez  
vyhlášení války vstoupila cizí armáda. 
    Prostudoval jsem si podrobně projev prezidenta Putina    Praha, Václavské nám. 27.3.2022 pohled od Opletalovy ulice směrem k Můstku 
z dnešního rána a odpovím na něj jedinou větou. Domnělé  
nebo skutečné chyby, jako bylo bombardování Jugoslávie nebo vstup do Iráku, nemohou být ospravedlněním chyb 
vlastních. Rusko se tímto činem dopouští zločinu proti míru. Před několika dny jsem řekl že Rusové nejsou blázni a že 
na Ukrajinu nezaútočí. Přiznávám, že jsem se mýlil. Iracionální rozhodnutí vedení Ruské federace způsobí výrazné 
škody samotnému ruskému státu. 
Domnívám se, že je na čase sáhnout k daleko tvrdším sankcím, než byly původně plánovány, a mám tím na mysli 
především sankci v oblasti takzvaného Swiftu, což je mezinárodní bankovní či finanční síť, která by znamenala 
vyřazení Ruské federace z platebního styku. Šílence je zapotřebí izolovat a nebránit se vůči němu pouze slovy, ale 
konkrétními opatřeními. 

    Chtěl bych vyzvat naše občany ke klidu. Chtěl bych vyjádřit plnou podporu Ukrajině, jejímu vedení a jejímu lidu. 
Zítra odpoledne se zúčastním videokonference hlav států Severoatlantické aliance, a pozval jsem na tuto 
videokonferenci i pana premiéra Fialu, protože se domnívám, že i když se třeba lišíme v názorech na státní rozpočet, v 
této vážné situaci je zapotřebí postupovat naprosto jednotně. 
    Věřím, že se situace uklidní, nikoli však zbabělým kompromisem, ale rozhodnou reakcí proti agresorovi. Hluboce 
lituji, že k tomu dochází, ale musíme se chovat jako stateční lidé, kteří si nenechají agresi ve vlastním zájmu líbit. 
Děkuji vám za vaši pozornost. Miloš Zeman, prezident republiky 
 

DOPIS Z PRAHY: Putinova válka 
V noci z 22. na 23. února ruská armáda, která již týdny před tím obkličovala Ukrajinu, vtrhla do této země. 
Ukrajina, proti které ruský vůdce Putin dlouho vznášel a stupňoval množství nepravděpodobných obvinění , 
se postavila na hrdinný odpor, avšak proti mnohem většímu Rusku jsou její šance omezené. O tom víme zde, 
tedy v končinách někdejšího Československa, svoje. Pro později narozené a členy komunistické strany 
dodávám, že tím myslím noc na 21. srpna 1968 a následující dny a roky. 
    Třicet let vládl v Evropě, s výjimkou Jugoslávie, ve které neřešené konflikty byly znásobeny vyhrocenými 
problémy národnostními, relativní klid a mír. Západní vlády byly plně zaměstnány zvyšováním životní 
úrovně svých populací a šizením svých obranných investic.  Kolos na východě Evropy je zajímal pouze jako 

zdroj laciné energie. To platilo až do let, kdy si tyto vlády přiznaly, že zaběhnutý způsob života 
nenapravitelně ničí planetu Zemi a že - má-li existovat budoucnost pro příští generace - je třeba mnohé 
změnit. 
    V zemi na východě Evropy, tedy v Rusku, před mnoha lety předal prezident Jelcin - za podivných 
okolností - vládu někdejšímu vedoucímu sovětské špionáže v Německu a události se odvíjely podle toho. 
    Na ukrajinských bojištích dnes umírají mladí lidé a zároveň jde i o to, zda obrovská přesila ruských vojsk 
vybavená tanky a veškerou moderní zabíjecí technologií nakonec převládne. Snad si v této situaci 
demokratické státy uvědomí o co jde: o jejich vlastní bytí. 
    V době psaní těchto řádek se jeví, že sjednocení Ukrajinci kladou ruskému postupu tuhý odpor, a že 
útočníkům se nezdařilo dosáhnout jejich cíle, kterým bylo bezpochyby a na prvním místě obsazeni hlavního 
města Ukrajiny Kyjeva. Tento cíl se zdá stále stejně vzdálený dnes jako včera. 
    Ruská populace je neinformovaná a je mnoho těch, kteří “baští” Putinovu propagandu. I v Rusku 
samotném však vystoupily tisícovky lidí proti této válce, a to i přes to, že odpověď ruského režimu je známá 
všem již předem: policie, vězení a existenční postihy. Vedle hrdinných Rusů, kteří demonstrují proti invazi  
stojí i ti, kteří utekli z Ruska, aby se vyhnuli službě v armádě, jejichž počet jde rovněž do tisícovek. 
    Porovnával jsem současnou ruskou “akci” s přepadením Československa v roce 1968. Napadla mě jedna 

povzbuzující okolnost: zatím co v osmašedesátém bylo ještě několik evropských vlád, které poskytovaly 
Rusku “krytí”, v současném konfliktu je podporuje jen a pouze mnohaletý běloruský diktátor Lukašenko. 
Ať žije Ukrajina !                                                       Do Londýna zdraví Honza Krátký 

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

 

                     Marka Hilla: The Legends of Czech Glass  
                     (o obnovení věhlasu českého skla) 
               

               která se bude konat v sále velvyslanectví ČR 15. března v 18.30                              

                       Booking přes info@czechfriends.net  Informace také na na www.czechfriends.net                                          
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***************************************************
ZPRÁVY Z DOMOVA VE ZKRATCE                                           

O  Šéfdirigent České filharmonie Semjon Byčkov, původem z Ruska,         
odsoudil ruskou invazi Ukrajiny. Podle něj se jakoby opakovaly invaze z  
let 1956 (Maďarsko) a 1968 (Československo).  O   Česká média přinesla  
zprávu, že kontroverzní poradce prezidenta Zemana Martin Nejedlý už  
nemá na pouzdru mobilu fotografii prezidenta Putina, asi výmluvné  
znamení jeho obav.  O  Podle polského deníku Gazeta Wyborcza  
vypovědělo město Katowice smlouvu o pronájmu sálu připravovaného na  
dubnový koncert českého písničkáře Jaromíra Nohavici. Podle zástupce  
města je těžko myslitelné, aby tam písničkář s dobrým vztahem k 
prezidentu Putinovi vystoupil v době ruské okupace Ukrajiny. O  17. 2.  
zemřel (v 74) po dlouhé nemoci biskup ostravsko-opavské diecéze František 
Václav Lobkowicz ze starého českého rodu. Byl tajně přijat do řádu  
Premonstrátů a vysvěcen kardinálem Tomáškem v r. 1972 na kněze a na 
biskupa v roce 1996. Byl rádcem skautů a delegátem Křižovníků. Foto str.3  
O   Na bývalého šéfa operatívcov slovenskej Národnej kriminálnej agentúry 
Jána Kaľavského, ktorého za úplatky hľadá európsky zatykač, podal 24.1.  
za prezrádzanie citlivých informácií tiež Úrad špeciálnej prokuratúry.  O   

V Praze činil mezičtvrtletní růst cen nových bytů na konci minulého roku  
9,1 procenta, s cenou v posledním čtvrtletí téměř 138 000 Kč/m2, o 30  
procent vice než v r.2020. Nových bytů se v Praze loni podle developerů  
Skanska Reality, Trigema a Central Group prodalo 7450.   

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

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                            SLOVENSKÉ OMŠE: 14 Melior St, SE1 3QP                 
www.velehrad.org.uk                                                http://www.scmlondon.org 

se konají na zoomu jednou měsíčně v neděli ve 14 hod              sa opäť konajú o 13 tej (slovensky/česky) a 19.30 v nedeľe a                
Obnovení bude ještě po pandemii oznámeno !                           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: +44-207-836-3669  e-mail: info@czechcentre.org.uk  
  Posláním Českého centra je šířit dobré jméno České republiky aktivní prezentací české kultury, umělecké tvorby a inovace v Británii  

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

               CHCETE VĚDET 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 Členství zdarma pro studenty a do 25 let 

*************************************************** 
                 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 pondělí až čtvrtek 12 - 22 hod, pátek a sobota 12 - 23 hod a v neděli 12 – 21 hodin.  Telefon: klub 0207 328 0131,    
 restaurace 0207 372 1193.  V týdnu v poledne dvouchodové obědové menu £12 (kuchyň otevřena do 21hod v týdnu a v sobotu, v 19 hodin v neděli)                     

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