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Ukrajina už přes měsíc vzdoruje 
Putinově agresi, ale co bude dál? 
Už přes měsíc trvá ruská, prý původně na tři dny plánovaná,  
,,speciální operace‘‘ na Ukrajině, tedy výstižněji řečeno Putinova válka 
proti sousednímu suverénímu státu. Je tedy na místě ptát se jaký je 

výsledek, kromě onoho smutného vtipu, že ta třídenní operace, která  
měla být završena vojenskou přehlídkou v Kyjevě před vítajícími davy, 
je tak úspěšná, že už trvá měsíc a ty přehlídkové uniformy, které  
vojáci vezou sebou, už asi za místních mrazů v tancích hnijí. Nelze 
totiž o této válce říci nic z ruského hlediska ,,úspěšného‘‘, jen snad to, 
že prý skutečnou situaci Putinovi vojenské velení ze strachu před 
jeho hněvem ,,úspěšně‘‘ tají. Proč ale vyhodil osm generálů, nevíme. 
   Ať se tedy demoralizovaná vojska samoděržavního cara sebevíce  
snaží dělostřeleckou palbou, bombardováním a raketami Ukrajince 
pokořit a zemi, která podle Putina nemá práva na existenci, zničit,  
nepodařilo se jim obsadit žádné větší město, kromě nyní Ukrajinci 
opět osvobozovaného Chersonu, a ani čtvrtinu země v nesouvislých  
pásech u hranic. Přes zničení mnoha bytů a domů, škol, divadel či  
zdravotních středisek a nemocnic. Západem tak obávané ruské  
armádě se bez zásob potravin, pohonných hmot, zimího ošacení a  
baterií do vysílaček, daří velmi bídně, na rozdíl od ukrajinské armády,  
která úspěšně zabránila obsazení Kyjeva a instalování proruské vlády 
a na řadě míst dokonce přešla do protiofenzívy. A také Charkov a  
téměř zničený Mariupol se stále brání.                                    

   Co se týče ruských ztrát na životech, donedávna přiznávali jen 495 zabitých vojáků a nyní počet zvýšili na 1350, 
nemluvě o podivném ohlášení a rychlém stažení mnohem horších čísel deníkem Komsomolskaja Pravda a to ve výši 
9.861 zabitých a 16.153 raněných. Západní rozvědky ovšem hovoří o debaklu 40.000 ztrát, z čehož prý je 7.000 – 
14.000 padlých, zatímco zjevně poněkud nadnesená čísla Ukrajinců hovoří o 17.500 zabitých ruských vojácích a 
sedmi zabitých generálech. Ať už je to více či méně, truchlící ruské matky by měly zjevně vyjít do ulic protestovat. 
   Co se týče ruských materiálních ztrát, tanků a obrněných vozidel, zničených, prostě zanechaných na bojištích či 
dokonce prodávaných nepříteli, holandští monitoři Oryx Blog je odhadují na 331 tanků, 235 obrněných transportérů, 
313 jiných bojových vozidel a 40 protileteckých raketových systémů. Západní rozvědky uvádějí vyšší čísla a Ukrajinci 
sami tvrdí, že Rusko od začátku invaze ztratilo více než 600 tanků, 1 735 obrněných vozidel a 135 letadel. Západní 
experti zdaleka nečekali, že ruská armáda je v tak zoufalém stavu a připomíná čínského ,,papírového tygra‘‘ s tolika 
chybějícími náhradními díly a bez účinné spolupráce jednotlivých armádních složek, ale také bez zimních bot, avšak 
s nukleárními zbraněmi. Ty by ale snad nepoužil ani šílený Putin, neboť by zničil svět, i když mu miliony ztracených 
životů a osud už 4 milionů uprchlíků jsou zjevně zcela jedno v zájmu jeho ideje ovládnutí Evropy a světa. Jak 
informoval šéf GCHQ Fleming, Putin zjevně zle odhadl situaci před invazí a podcenil Ukrajince a ekonomické důsledky 
sankcí a naopak tragicky přecenil schopnosti své vlastní armády.        
    Je těžké odhadovat co nyní nastane. Podle bývalého polského ministra zahraničí Radka Sikorského je problém 
s Ruskem, že nikdy neví kde jsou jeho hranice. A Putin, cifršpion z Drážďan, který měl s pěti kolegy sbírat informace 

na své vlastní východoněmecké soudruhy a po pádu berlínské zdi, kterou mu nikdy KGB nedovolilo překročit, si odvezl 
archivy, ze kterých může dál těžit, vždy likvidoval své odpůrce. To připomíná například skvělá objemná kniha Krystyny 
Kurczak-Redlichové: Vova, Voloďa, Vladimír a on tak bude činit dál. Zda se jej odpůrci nakonec zbaví, i přes nynější 
vření v Rusku a množící se případy vzpoury (viz přejetí velitele tankem po ztrátě poloviny jednotky), je těžké odhadovat. 
Jak řekl americký prezident Biden po setkání s uprchlíky, je nutné se jej zbavit, což ostatně říkával i Churchill o 
podobně šíleném Hitlerovi. Jaký by jinak mohl být osud světa, i náš, je totiž opravdu nepředstavitelně hrůzné!/jn/                                

***************************************************  
                              Správní rada londýnského Velehradu oznamuje 

Tradiční zoomová česká mše se v dubnu nebude konat. O Velikonocích se krajané zjevně budou chtít ,,naživo‘‘ účastnit bohoslužeb v 
jejich anglických farnostech. V květnu (v neděli 22.) si to pak vynahradíme: Na pozadí končící covidové pandemie se po mši bude v 
zahradě a sálech Velehradu konat tradiční Svatojánská slavnost s programem a bohatým občerstvením -- podrobnosti v příštím čísle!                                                                                                                        
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ZPRÁVY Z LONDÝNA A KOMUNITY 

Velehradská mše s modltbami za Ukrajinu 
Jarní mše Velehradu na zoomu v neděli, 20. března, se konala  
za neobvyklých okolností. Otec Tomáš Roule jí totiž sloužil 
z pražského bytu rodiny jeho sestry a tak došlo k propojení  
Prahy, Říma (kde byli přítomní místní krajané), Bruselu a  
Londýna. Otec Tomáš poznamenal, že Bůh propojuje lidi, ať 
jsou kdekoliv. Po modlitbě za Ukrajinu věnoval promluvu  
biblickému textu o zjevení Boha v hořícím keři a jeho výroku: 
,,Jsem který jsem‘‘, který zdánlivě nedává smyslu, ale znamená, 
že Bůh se představuje a zdůrazňuje ,,Jsem tu pro vás‘‘. Pak se  
Otec Tomáš zaměřil na postní, předvelikonoční dobu a  
podobenství o Boží milosti a milosrdenství v diskusi vinaře a  
majitele vinice, který chce zničit fíkovník, který tam neměl co  
dělat a navíc nerodí ovoce. Vinař majitele nakonec usmlouvá 
s tím, že je třeba fíkovníku dát ještě rok a slibuje, že se o něj  
bude zvláště starat. Je to podobenství o Bohu dávajícím šanci 
člověku něco se sebou udělat směrem k lepšímu, k milosrdné 
ušlechtilosti, připodobnit se Boží dokonalosti. 

   Po mši se konala obvyklá, tentokrát mezinárodní diskuse a 
výměna novinek mezi krajany a hovořilo se také o přípravách  

na květnové Svatojánské posvícení, už v zahradě a prostorách 
londýnského Velehradu (podrobnosti příště). 
  
 

Připomínáme projekt ,,Děti hrdinů‘‘ 
Připomínáme opět krajanům, aby informovali rodiny potomků 
našich válečných hrdinů o novém důležitém projektu 
Velvyslanectví ČR. To 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                                             

paní Marie Chatardová oslovila potomky veteránů, dnes už                                             
tedy dospělé, zvláštním dopisem, kde vysvětluje, že v Británii                                          

žijí potomci 10 000 našich bojovníků za svobodu ve druhé                                              
světové válce a osudy jejich dětí a rodin budou mapovány                                               
videonahrávkami rozhovorů s nimi v délce do 20 minut.                                                
Vznikne tak filmová mozaika úspěchů a aktivit této generace                                          

dětí hrdinů a připomene Britům naše zásluhy o jejich svobodu. Shora dolů: Záběr z velehradské zoomové mše, synovec Otce Tomáše 
Akci přivítali, jak už jsme sdělili minulý měsíc, a budou se jí    pomáhá uklízet a záběr z Ukrajiny. Na závěr duchovních cvičení českých 

účastnit naši vojenští přidělenci a bude jí koordinovat tiskový  biskupů, vedených Radkem Tichým navštívili účastníci emeritního papeže  

atašé Michal Žižlavský, kterému by měli potomci hrdinů       Benedikta (uprostřed). Zleva: biskup Wasserbauer, kardinál Duka, zprava  

zasílat přihlašovací formuláře na e-mailovou adresu:           velvyslanec ČR Václav Kolaja a náš Otec Tomáš Roule  

Michal.Zizlavsky@mzv.cz 
 

Paní Zdenka Ehrlich Fantlová oslavila  
100. narozeniny 
Zdenka Fantlová, česká občanka žijící v Londýně, se v pondělí  
28. března dožila neuvěřitelných 100 let. Přežila Holocaust,  
přednášela dětem o svých zážitcích a napsala několik knih.  
Jedna z nich, The Tin Ring, byla dokonce provedena jako hra  

a předvedena na českém velvyslanectví, kde se paní Fantlová 
často účastnila krajanských setkání. Zdenka Fantlová se také  
podílela na dokumentárních programech cyklu Hudba v  
Terezíně a v roce 2016 poskytla rozhovor pro DVTV. K jejímu 

významnému životnímu jubileu paní Fantlové od srdce  
gratulujeme! (viz. foto str. 3)                                             

*************************************************** 
                           SVU – pozýva krajanov na zoomovu prednášku  
    

                                    Prof. Catherine Andreyev z Oxfordu  

       o svojom otcovi, emigrantovi zo SSSR do Masarykovho Československa                                                                          

                               v sobotu 7. mája o 18 hodine (v angličtine) 
 

                    

                     Informacie aj zoomové kódy Zuzana Slobodova (zslobodova@yahoo.com) tel.: 0207 744 675 
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Budeme vzpomínat na naše dubnové zemřelé 
Naši zemřelí, kterých tento měsíc vzpomeneme, zahrnují  
druhého kněze naší exilové a krajanské komunity Otce Josefa 
 Pazderku SJ, dlouhodobého pomocníka Otce Langa na  
londýnském Velehradě. Otec Josef byl po službě v Londýně  
,,převelen‘‘ jesuitským řádem do Prahy a později zpět do  
Londýna, ale během přesunu 8.4.2002 zemřel. V ten den  
vzpomeneme i ženy bývalého tiskového mluvčího londýnské  
Benešovy vlády a redaktora Josefa Jostena, Patricie 8.4.2007,  
o dva dny později pak i dlouholetého redaktora a ředitele čs. 
vysílání rozhlasu BBC Zdeňka Mastníka (10.4.2008). Pak také  
předsedy správní rady londýnského Velehradu a přítele/rádce  
Otce Langa, Josefa Czernina, ze starého českého hraběcího  
rodu (13.4.2015), a varhaníka čs.kaple Farm Street a učitele    Shora dolů: Velvyslankyně ČR Marie Chatardová na cestě ke královně a 
hudby dr. Františka Fišera (14.4.2011). Vzpomeneme také     předání pověřovacích listin, Madeleine Albrightová a Zdenka Fantlová   
dlouholeté aktivní krajanky Drahomíry ,,Dražy‘‘ Brázdilové,    komnata zámku Sychrov (viz přednáška Czech Heritage Friends, str.5) 

vdovy po letci ze 311ky  (28.4. 2020), lékaře ze skupiny        
Čechů na Canvey Island, dr. Milana Vavrečky (30.4.2012).  
 

Odešla ,,naše zlatá‘‘ Madeleine Albrightová, 

první americká ministryně zahraničí                                                                                                                                               
Se smutkem jsme přijali zprávu o skonu, ve věku 84 let, paní 
Madeleine Albrightové, takto bývalé 64. ministryně zahraničí  
USA a první ženy v této důležité funkci. Dodejme také, že i první 
Češky, která to v Americe dosáhla tak vysoko, neb se narodila 
v Praze jako Marie Jana Korbelová, dcera našeho diplomata.  
Ten byl nucen odejít z Československa hned dvakrát – v roce  
1939 a 1948, kdy s ním podruhé odjela do Ameriky a rodina se 
usídlila v Coloradu. Po studiích na známé Wellesley College ve 
státě Massachussets, asi 20km od Bostonu, kde také později  
založila Albright Global Institute for Global Affairs a získání 
amerického občanství začala pracovat v kongresu pro 
senátora Edmunda Muskieho a pak v National Security Council. 
Za prezidenta Clintona byla velvyslankyní v OSN a v roce 1997 
jí jmenoval ministryní zahraničí. Její vztah k rodné zemi nikdy  
nezanikl a posílilo jej i přátelství s Václavem Havlem. Do Prahy  
přijížděla jak to jen šlo a pro ty z nás, kdo jsme měli čest jí blíže 
poznat, byla ,,naší zlatou Madlénkou‘‘. Není divu, že za obětavou 
práci dostala nejvyšší americké vyznamenání Presidential Medal 
of Freedom v roce 2012. Byla pak činná v řadě akademických a  

humanitárních organizací až prakticky do smrti. V Praze jí  
vzpomněli večerem v knihovně Václava Havla naši bývalí 
ministři zahraničí, velvyslanci a další její obdivovatelé. Karel 
Schwarzenberg řekl: ,,Přišli jsme o moudrou a statečnou ženu‘‘ 
a Petr Kolář dodal, že perfektně odhadla Vladimíra Putina jako slizkého a chladného ,,kágébáka‘‘, schopného 
napadnout druhé a pak se vydávat za oběť. A to podle připomínky velvyslace v USA Michala Žantovského a nyní 
ředitele knihovny, napsala předvídavě v roce 2018! Čest její památce! 
 

Univerzita Karlova zve na letní školu češtiny                          
Pražská Univerzita Karlova zve krajany na tradiční Letní školu slovanských studií a českého jazyka, od začátečníků po 
pokročilé, včetně exkurzí, přednášek a kulturních či sportovních aktivit, vše v lázních Poděbradech. Termíny jsou: 4.- 
29. července, Poděbrady (uzávěrka 30.června), 18.7. až 12.8., Poděbrady (uzávěrka 11.7.) a 18.7. až 12.8., Praha, 

s uzávěrkou 11. července. Ceny od 830 eur za 100 hodin výuky. Další info internet UK a mariko.cerna@ujop.cuni.cz 
  

BCSA nabízí zajímavý podcast 
Tragédie života Alice Glasnerové, dobrovolnice španělské války a organizátorky odchodů uprchlíků z nacisty 
okupovaných území za druhé světové války a pak uvězněné v procesu se Slánského skupinou, zmapovala v zajímavém 

podcastu Liz Kohn, členka BCSA (https://coldwarconversations.com/. Alice byla první ženou Lizina otce a 
komunistická strana jí nařídila rozvést se kvůli politickým názorům. Opravdu tragický život a zajímavý podcast. 

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

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

                                   Josepha Blacka z Austrálie  

           Z historie očkování v Čechách a čím jsme přispěli v boji proti covidu                            

                             ve čtvrtek 28. dubna od 18 do 19.30  
          

              Zájemci, registrujte se u BCSA e-mailem na bcsa@bcsa.co.uk kvůli poslání zoomových kódů.           

         BCSA také zve na pravidelné setkání ,,Get to know you‘‘ 13.dubna od 19 do 22 hodin 
     v restauraci Bohemia House (Český a slovenský nár. klub, obnovený pod novým vedením), 74 West End Lane, NW6 

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

z Posolstva Svätého Otca na Pôstne obdobie 2022 (skrátene pokračovanie z marca) 

...Božie slovo ešte rozširuje náš pohľad a dvíha ho: hovorí nám, že tá skutočná žatva je eschatologická;  
žatva v posledný deň, ktorý sa nikdy nekončí. Definitívna úroda nášho života a konania je „úrodou  
pre večný život“ (Jn 4, 36), ktorá bude naším „pokladom v nebi“ (Lk 12, 33; 18, 22). Sám Ježiš, keď  
hce ilustrovať tajomstvo svojej smrti a zmŕtvychvstania (porov. Jn 12, 24), používa obraz semena,  
ktoré v zemi odumiera, aby prinieslo ovocie; a sv. Pavol opäť používa tento obraz, keď hovorí o vzkriesení nášho tela: 
„Seje sa porušiteľné, vstáva neporušiteľné; seje sa potupené, vstáva slávne; seje sa slabé, vstáva mocné; seje sa telo 
živočíšne, vstáva telo duchovné“ (1 Kor 15, 42 – 44). Táto nádej na vzkriesenie je veľkým svetlom, ktoré 
zmŕtvychvstalý Kristus prináša svetu: „Ak len v tomto živote máme nádej v Kristovi, sme najúbohejší zo všetkých 
ľudí. Ale Kristus vstal z mŕtvych, prvotina zosnulých“ (1 Kor 15, 19 – 20). Aby aj tí, ktorí sú s ním vnútorne spojení v 
láske, „stali sa mu podobnými v smrti“ (Rim 6, 5) a boli s ním spojení aj pri vzkriesení pre večný život (porov. Jn 5, 
29): „Vtedy sa spravodliví zaskvejú ako slnko v kráľovstve svojho Otca“ (Mt 13, 43). 
    Kristovo zmŕtvychvstanie oživuje pozemské nádeje tou „veľkou nádejou“ na večný život a už do terajšieho času 
vnáša semeno spásy. Zoči-voči trpkému sklamaniu z toľkých zmarených snov, obavám z výziev, ktoré nám hrozia, a 
skľúčenosti z našich biednych prostriedkov, máme pokušenie uzavrieť sa vo vlastnom sebectve a hľadať útočisko v 
ľahostajnosti voči utrpeniu druhých. V skutočnosti majú totiž aj naše najlepšie zdroje svoje limity: „Ustáva mládež a 
omdlieva a junač podlomená padá“ (Iz 40, 30). Avšak Boh „dáva silu ukonanému a bezmocnému dá veľkú zdatnosť. 
[...] Tí však, čo dúfajú v Pána, dostávajú novú silu, získavajú krídla ako orly, utekať budú a neustanú, budú putovať 
a neomdlejú“ (Iz 40, 29.31). Pôstne obdobie nás vyzýva, aby sme znovu vložili svoju dôveru a nádej v Pána (porov. 1 
Pt 1, 21), lebo len s pohľadom upretým na zmŕtvychvstalého Ježiša Krista (porov. Hebr 12, 2) môžeme prijať výzvu 

apoštola Pavla: „Neúnavne konajme dobro“ (Gal 6, 9). 
    Neúnavne sa modlime. Ježiš učil, že je potrebné „stále sa modliť a neochabovať“ (Lk 18, 1). Potrebujeme sa 
modliť, pretože potrebujeme Boha. To, že si vystačíme sami, je len nebezpečná ilúzia. Ak pandémia zvýšila povedomie 
o našej osobnej i spoločenskej krehkosti, nech nám toto Pôstne obdobie umožní zakúsiť útechu z viery v Boha, bez 
ktorého nemôžeme obstáť (porov. Iz 7, 9). Nik sa nespasí sám, pretože všetci sme v búrkach dejín na jednej lodi;6 no 
predovšetkým nik sa nespasí bez Boha, lebo iba veľkonočné tajomstvo Ježiša Krista víťazí nad temnými vodami 

smrti. Viera nás neušetrí od ťažkostí života, ale umožní nám čeliť im v spojení s Bohom v Kristovi, vo veľkej nádeji, 
ktorá nesklame a ktorej prísľubom je láska, Bohom „rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého“ (Rim 5, 1 – 5). 
    Neúnavne vykoreňujme zlo z našich životov. Telesný pôst, ku ktorému nás Pôstne obdobie pozýva, nech posilní 
nášho ducha v boji proti hriechu. Neúnavne prosme o odpustenie vo sviatosti pokánia a zmierenia, s vedomím, že 
Boha nikdy neunaví odpúšťanť nám. Neúnavne bojujme proti žiadostivosti, slabosti, ktorá nás vedie k egoizmu a ku 
každému zlu a ktorá počas stáročí našla rôzne spôsoby, ako uvrhnúť ľudí do hriechu. Jedným z nich je riziko 
závislosti od digitálnych médií, ktorá ochudobňuje ľudské vzťahy. Pôstne obdobie je najvhodnejším časom na to, aby 
sme sa postavili proti týmto nástrahám a  pestovali namiesto toho integrálnu formu ľudskej komunikácie, 
spočívajúcu v „reálnych stretnutiach“, zoči-voči. 
    Neúnavne konajme dobro v činorodej láske k blížnemu. Počas tohto Pôstneho obdobia dávajme s radosťou 
milodary (porov. 2 Kor 9, 7). Boh, „čo dáva rozsievačovi semeno a chlieb na jedenie“ (2 Kor 9, 10), každému z nás 
zaistí nielen to, aby sme sa mali čím nasýtiť, ale aj to, aby sme vedeli byť veľkodušní v konaní dobra pre druhých. 
Hoci je pravda, že celý náš život je časom na rozsievanie dobra, využime zvlášť toto Pôstne obdobie nato, aby sme sa 
postarali o tých, ktorí sú nám nablízku, a aby sme sa priblížili tým bratom a sestrám, ktorí boli na ceste životom 
zranení (porov. Lk 10, 25 – 37). Pôstne obdobie je najvhodnejším časom nato, aby sme vyhľadávali a neobchádzali 
tých, čo sú v núdzi; aby sme oslovili a neignorovali tých, čo potrebujú načúvajúce uši a dobré slovo; aby sme 
navštívili a nenechali osamotených tých, čo trpia samotou. Uvádzajme do života výzvu konať dobro pre všetkých a 
nájdime si čas milovať tých najmenších a najbezbrannejších, opustených a opovrhovaných, i tých, ktorí sú 
diskriminovaní a odsúvaní.  
    Pôstny čas nám každoročne pripomína, že „dobro, tak ako  
láska, spravodlivosť a solidarita sa nedosahuje raz a navždy;  
musia sa získavať každý deň“... (zo stránok TK KBS) 
  
 

ZPRÁVY Z DOMOVA  

100,000 demonstrantů podpořilo Ukrajinu 
Na druhé proukrajinské demonstraci na Václavském náměstí 
v Praze se 4. března údajně sešlo více než 100 000 lidí, aby  
podpořili boj Ukrajinců proti ruské agresi. Demonstraci opět  
zorganizoval spolek Milion chvilek pro demokracii a k  
účastníkům promluvil přes video prezident Volodymyr  

Zelenskyj a české osobnosti, včetně Mons. prof. Tomáše Halíka, 
nebo signatářky Charty 77 Věry Roubalové-Kostlánové.     
Zelenskyj řekl, že Ukrajina může být jen první Putinovou obětí.       Václavské náměstí 4. března 2022  (Foto Radek Cihla, Deník) 

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

SPRÁVNÍ RADA LONDÝNSKÉHO VELEHRADU HLEDÁ DOBROVOLNÍKY NA POMOC PŘI AKCÍCH 
 

S vylepšující se covidovou situací se těšíme, že zase budou brzy na Velehradě v Barnes kulturní a 
společenské aktivity. Při každé akci je třeba, aby někdo podával občerstvení, staral se o děti, někdo 
pomohl poklidit nádobí atd. Náš team je malý a uvítáme, když se k nám přidáte. Prosím pošlete 

odpověď Ludmile Stane na ludmilastane@gmail.com  

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

ČR zmrazilo stamiliony ruských oligarchů  
Česká vláda údajně zmrazila majetek ruských oligarchů a  
jejich firem ve výši zhruba několika stovek milionů korun. 
Jedná tak v souladu s dalšími členskými zeměmi Evropské  
unie v rámci sankcí vyhlášených v důsledku ruské invaze na 
Ukrajině a to i přes staré legislativní předpisy, které je nutné 
změnit. Prohlásil to v televizním pořadu ČT Václava Moravce 
premiér Petr Fiala, který dodal, že je rád, že česká politická 
reprezentace nyní hovoří jedním hlasem ohledně postoje vůči 
ruské agresi, včetně prezidenta a vlády. Postoje se dlouho 
lišily a sjednotily se až v den ruské invaze ostrým projevem  
prezidenta Zemana, agresi odsuzujícím. ČR, jak známo nyní  
dodává Ukrajinské armádě obranné zbraně, včetně tří tisíc 
kulometů vycházejících z úspěšné série, pocházející ze       Hrob jednoho z našich hrdinů ze 311ky ve vesnici Hamiltony u Vyškova, který  
známých modernizovaných česko-britských Bren Gun.       na procházce objevil jeden z našich moravských čtenářů... 
 

Také v ČR jdou nahoru úrokové míry... 
Česká národní banka zvýšila opět o půl procenta úrokové míry vzhledem k rostoucí inflaci a mezinárodní situaci. ČR 
tak dotahuje západ Evropy, kde jdou úrokové míry stejným směrem. Experti ovšem tvrdí, že z nynějších pěti procent 
budou muset být úroky dál zvyšovány podle situace, která se bude dočasně dál zhoršovat v důsledku globální ropné 

krize v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajině a sankcemi, které částečně postihnou i ty země EU, které byly dosud 
závislé na dodávky ropoy a plynu z Ruska. 
 

Putin vraj chce delit Slovensko 
Slovensko protestuje, bo podľa deníka SME sa v Rusku objavili mapy, na ktorých by súčasťou delenia Ukrajiny a 

východu Európy malo byť aj východné Slovensko. Autor absurdného príspevku na stránke Pravda.ru. píše, že západ 

Slovenska má len málo spoločného z východom. Preto by mal východ – od Tatier cez Prešov a Košice – pripadnúť do 

nového štátu Galycia, ako sa časť Polska, Slovenska a Ukrajiny po storočia nazýva. Južné Slovensko podľa autora 

,,sníva o zjednotení s Maďarskom‘‘ a Slováci na západe „nostalgicky spomínajú na spojenie s Českom“. Ťažko veriť! 

DOPIS Z PRAHY: Válka na Ukrajině 
Už měsíc probíhá válka na Ukrajině. 

    Četl jsem kdesi, že Putin chce tu zemi, ale nestojí o lidi, kteří ji obývají. Proto je nechává zabíjet. 

Ukrajina oplývá úrodnou hlínou. Za druhé světové války ji Němci odváželi v železničních vagonech. Nejméně deset 

procent světové produkce pšenice se urodí právě tam. Řepky (na olej) ještě o mnoho více. Letos - bohužel - Ukrajinci 

nesejou, ale bojují. Všichni to pocítíme v příštích měsících.  Nejvíce Rusové a Ukrajinci. 

V Lidovkách jsem si přečetl článek od svého oblíbeného ekonoma o tom, že Ukrajinci to nakonec vyhrajou. Že z 

ekonomického hlediska je Rusko poraženo už teď. Přál bych si, aby to tak bylo, ale netroufám si tomu uvěřit. 

   I když pokles hrubého domácího produktu Ruské federace je odhadován na 7-15%, rubl ztratil stovky miliard 

(dolarů) a Rusko padá do faktické platební neschopnosti, nepočítaje v to zničenou vojenskou techniku. Ostatní škody 

ani nelze spočítat. A nejvíc zničené lidské životy.  

   Evropou se vzedmula obrovská vlna solidarity s Ukrajinou. Její velikost se měří počtem žen a dětí (ukrajinští muži 

zůstávají - bojovat s agresorem), které prchají před válkou. Nejvíce do Polska, takto otloukánka Evropské Unie. Do 

Polska už uprchlo přes dva miliony osob. Do Čech, které s Ukrajinou přímo nesousedí, asi desetina toho počtu.  

   Rusko je nyní nejvíce sankcionovanou zemí světa (počítaje v to i Irán). Zabíjení ale pokračuje. 

Pochopil jsem, proč se v demokratických režimech střídají politici. Proč prezident v USA nebo ve Francii (atd.), tedy 

člověk, který má rozhodující slovo, nemůže do nejvyšší funkce kandidovat více než dvakrát. Podle mě je to proto, že s 

přibývajícími lety přibývá i těch, kdo mu místo pravdy říkají to, co chce slyšet, nebo to, co si myslí, že chce slyšet. 

Putin vládne Rusku už přes dvacet let, je to tedy názorný příklad. 

                                                             S pozdravem Ať žije Ukrajina!  Honza Krátký  

*********************************************                                                                                                                                                                                                                       
                The Friends of Czech Heritage srdečně zvou krajany na procházku po  
 

 

               Nejvýznamnějších londýnských budovách brutalistického stylu 
                  (zájemce povedou Peter Jamiesion a Peter Ruback) 
               

  Sraz před kensingtonským Design Museum ve středu 20. dubna v 10.30, rozchod ve 13hod, Velvyslanectví ČR 
 

                                     a zvou také na přednášku 

                 Dr. Phillipa Mansela: The Bourbons and Bohemia 
            která se bude konat v sále Velvyslanectví ČR v úterý 26.dubna v 18.30                              

          Další informace a ooking přes info@czechfriends.net  Informace také na na www.czechfriends.net                                          
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***************************************************
ZPRÁVY Z DOMOVA VE ZKRATCE                                           

O  Česká policie eviduje už několik stovek oznámení, ohledně schvalování  
útoku Ruska na Ukrajinu a podle mluvčího Davida Schöna už zahájila  
trestní řízení ve 133 případech. Z nich se téměř 40 týká schvalování ruské  
nenávisti vůči Ukrajině a postupu ruských vojsk a v devíti případech jde o  
zkrácené řízení. Veřejné schvalování ruské agrese může být kvalifikováno  
jako trestný čin schvalování trestného činu, nebo popírání, zpochybňování  
schvalování a ospravedlňování genocidy a pachatelům by hrozil trest vězení  
od šesti měsíců do tří let  O   Špecializovaný trestný súd v Pezinku  
nevyhovel námietke zaujatosti podanej Úradom špeciálnej prokuratúry proti 
dvom členom senátu v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka, jeho snúbenice  
Martiny Kušnírovej a prípravy vrážd prokurátorov, informovala TASR.  
Členovia nie sú vylúčení z vykonávania úkonov konania v trestnej veci  
vedenej na súde. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry teraz rozhodne,  
či využije opravný prostriedok.  O  Podle Seznamu Zprávy navrhuje žalobce  
obžalovaným Babišovi a Mayerové tříletý podmíněný trest za zneužití dotací 
na hotel Čapí hnízdo a peněžité tresty ve výši 10 milionů a 500,000Kč.  O 

Pri príležitosti Dňa učiteľov sa poďakovala prezidentka Zuzana Čaputová  
slovenským pedagógom za ich prácu, kreativitu a trpezlivosť. ,,Školy majú  
za sebou dva ťažké roky pandémii, keď sa žiaci zmenili na online študentov,‘‘ 
povedala prezidentka s tým, že táto skúsenosť ich zároveň naučila pracovať  
a študovať v novom prostredí. Poukázala aj na učiteľov, ktorí trávili dlhé  

hodiny pred počítačami i povedala, že verí, že to najhoršie už máme za sebou. 

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

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  

                    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 ), další poskytne Terry Heard, Membership Secretary, 67 Lewisham Hill, 
London SE13 7PL, Tel: 020 8852 9263, e-mail: membership@dvorak-society.org Členství nyní zdarma pro studenty a mládež 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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