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A znovu jsou tu ony
propojené Dny státnosti...

Je to jakoby schválně kalendářně zařízeno, že brzy po sv.Václavu, ,,Dni
státnosti„„ je tu 28.říjen, tedy ,,Den vzniku samostatného státu„„. Pro dnešní
optimisty je to tak dobře, neb náš kníže úvahy o podobě oné státnosti přímo
navozuje a dokonce v evropském kontextu - tehdy, jako dnes. Pro pesimisty
pak toto spojení na pozadí dnešní české skutečnosti jen podtrhuje, jak
daleko ještě máme k dosažení té pravé státnosti, včetně naší politické elity,
která by měla oplývat ,,svatováclavskými„„ atributy jako čestnost,
neuplatitelnost, prozíravost, velkorysost či spravedlivost a občanstvu
napomáhat ke znovuosvojení morálních hodnot po 40ti letech marasmu
komunistů a také zemi ve světě patřičně reprezentovat. Problémů lze však
pozorovat hned několik. Především je ale nutné zdůraznit, že i když se
mnozí staří i mladí bývalí exponenti režimu a jejich následovníci otřepali
a mafiálně se vrhli do okrádání státu i spoluobčanů ve velkém, zdaleka ne
všichni naši politikové jsou špatní a je dokonce možné, že mezi našimi
dnešními demokratickými představiteli je téměř 25 let po pádu komunismu
většina těch dobrých. Nejsou však kvůli všem těm skandálům, korupci a
kvůli tlučhubům a karieristům, či vlastním chybám a opotřebovanosti jaksi
Sv.Václav podle jedné z kreseb Mikoláše Aleše
vidět a volič si může povzdechnout, že neexistují, že ,,není koho volit„„.
Ano, letos bude druhý svátek státnosti spojen právě s volbami a krajanům je jen ke cti, že více než jindy volit chtějí a
budou. Je také jasné, že nehodlají volit korupčníky či karieristy, ale potenciální čestné budovatele státnosti.
Jakou státnost, to též naznačuje dědictví sv.Václava. Sebevědomá nezávislost v rámci Evropské unie, trvání na
zachování a rozšíření práv členských zemí proti nezdravě centralizující bruselské byrokracii – jak ostatně radí Britové
a hodlají o tom přesvědčit i třeba německou kancléřku Merkelovou – a vůbec proaktivní přístup k celoevropským i
globálním otázkám. V dnešním světě si opravdu nelze hrát na ,,malou zemičku„„, která nic nemůže a ani se do ničeho
nechce ,,plést„„. V unii je celá řada zemí menších než ta naše, dějinné zkušenosti národa – a třeba i z té První republiky
-- nejsou také právě malé a jakýmsi Bruselem, tedy centrem Evropy, Praha už také byla za Karla IV., Václava IV. a
Rudolfa II. A co se týče našich tragedií, i z těch jsme se snad už poučili – viz třeba Mnichovský diktát před 75ti lety a
jeho tragické následky – jak o tom přednášel na SVU Milan Kocourek (výtah příště). Pro tehdejší mladou generaci to
byla stejná tragedie, jako pro její potomky srpen 1968 či únor 1948. Chtěli bojovat bez ohledu na obklíčení Německem
od Ostravy po Bratislavu i nevyzbrojenost spojenců. Jiní tvrdili, že Britové i Francouzi by nám pak mohli právem
vyčítat, že jsme, kvůli nechuti odstoupit i tak německé pohraničí, rozpoutali válku, když oni ještě nebyli připraveni a
vyzbrojeni. Téma bylo velmi příhodně probíráno i na semináři na velvyslanectví ČR v době uzávěrky tohoto čísla. /jn/

****************************************************
Správní rada zve krajany na tradiční Svatováclavskou slavnost
v neděli 6.října 2013 od 14ti do 17.30 hodin
Po slavnostní mši, celebrované Otcem Radkem Tichým z Říma v kapli kláštera Maria Assumpta,
20 Kensington Sq, W8 5HN, se budeme veselit v Marie Eugenie Room přilehlé Heythrop College
(za rohem od býv. obchodního domu Barkers - metro High Street Kensington, autobus tamtéž i Gloucester Rd.)
Příležitost k setkání se starými i novými přáteli při malém občerstvení. Všichni jste srdečně zváni. Přijďte a přiveďte své
přátele a známé. Oznamte prosím účast na tel. 07999 986 199 a email na info@velehrad.org.uk
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SPRÁVNÍ RADA VELEHRADU INFORMUJE

Přípravy na letošní
Svatováclavskou vrcholí
Už za necelý týden se opět krajané sejdou na už tradiční
Svatováclavskou slavnost. Tentokrát nikoliv jako dosud
v prostorách londýnského Velehradu (starý jsme opustili
a nový stále ještě bohužel není k dispozici), ale v Marie
Eugenie Room v kensingtonské Heythrop College, po
slavnostní bohoslužbě ve vedlejší prostorné klášterní
kapli Maria Assumpta, což je hned za rohem od stanice
metra High Street Kensington, za obchodním domem
Barkers a tedy velmi snadno dostupné i pro starší osoby.
Nyní pokračují přípravy, Správní rada i ochotné pečící
brigády se doma tuží, aby se postaraly o občerstvení a
Otec Radek Tichý si už jistě připravuje v Římě novou
svatováclavskou promluvu. Přijďte si tedy připomenout
památku národního světce a popovídat si s přáteli.

Nový Velehrad ve čtvrti Barnes, blízko Hammersmith Bridge z velké
zahrady: Složitý proces koupě se po ,,Exchange of Contracts‘‘ blíží ke
,,Completion‘‘. Bohužel pomalu, ale přece -- podmínky dosavadního
majitele je třeba respektovat (viz minulé číslo ZSpravodaje...)

DUCHOVNÍ SLOVO Martina Chleboráda

Odkaz sv. Václava dnešku i po miléniu stále živý
„Všemohoucí, věčný Bože, dej, ať po vzoru svatého mučedníka Václava
žijeme moudře a spravedlivě, ať statečně usilujeme o to, co slouží k nastolení
tvého pokoje, a přemáháme zlo dobrem. Amen.“
Vstupní modlitba ze slavnosti sv. Václava

Minulou sobotu, 28. září, jsme si v liturgickém i občanském kalendáři připomněli
sv. Václava. Na 16. září pak připadla památka jeho babičky, sv. Ludmily.
Oba dva světci nás přivádějí na práh českých dějin, kdy se křesťanská víra pomalu
prosazuje proti pohanství, kdy Přemyslovci pokládají základy budoucího českého státu,
kdy začíná klikatá cesta z dávné minulosti až do současnosti.
Podobně jako je státním svátkem den sv. Cyrila a Metoděje, je jím i den sv. Václava, Den české státnosti, jak
čteme v kalendáři. Český stát se tedy vědomě odkazuje k velmi starým kořenům; navazuje tak i (možná nevědomě) na
tradici, kterou pěstoval samotný Karel IV., blahé paměti otec vlasti. Proč se tento Lucemburk tak vědomě a rád hlásil
ke svým přemyslovským předkům? Proč nechal Vladislav Jagelonský vyobrazit ve Svatováclavské kapli pražské
Katedrály cyklus fresek ze života sv. knížete? Proč se nechali i habsburští císařové korunovat svatováclavskou
korunou na české krále? Proč probíhaly či stále probíhají největší protesty nebo vzpomínková shromáždění před
sochou sv. Václava na pražském Václavském náměstí? Proč se zpívá svatováclavský chorál ještě dnes? Proč se
poslední hra Járy Cimrmana České nebe neobejde bez postavy prvního mučedníka české krve? Asi byste dokázali
položit řadu podobných otázek a objevit řadu jiných souvislostí. Pojítkem bude vždy postava sv. Václava, jeho život
pozemský, ale i jeho život jako věčného panovníka české země, jak byl titulován na nejstarších českých mincích.
V jeho jménu panovala česká knížata i čeští králové a na něj se odkazuje i vlastně pořád ještě mladá Česká republika.
Václav se narodil na úsvitu 10. století knížeti Vratislavovi a kněžně Drahomíře, byl to tedy vnuk Bořivojův a
Ludmilin. Nebyl jedináček – měl kromě bratra Boleslava i několik sester, ale o těch nic bližšího nevíme. Zemřel v roce
935 jako mučedník pro víru rukou svého bratra Boleslava (zde se václavské legendy poněkud rozcházejí v přesném
popisu vraždy). Byl tedy velmi mladý, když zemřel, a přesto dokázal něco, co by mu mnohý politik jistě mohl závidět:
už víc než tisíc let na něj jeho „čeleď“ (ať nepoužívám příliš novodobý výraz národ) vzpomíná. Kromě vlastního
svědectví víry, tj. mučednické smrti, to bude i spojení dvou dnes již téměř těžko v jednotě stojících skutečností – moci
a služby.
>>>>>>>>>

***************************************************
Správní rada Velehradu zve krajany na českou bohoslužbu
v neděli 20.října 2013 od 14ti hodin
Mši bude celebrovat Otec Josef Mikulášek z Říma v kapli kláštera Maria Assumpta,
20 Kensington Sq, W8 5HN. Následuje diskuse na aktuální téma v sále přilehlé Heythrop College
(za rohem od býv. obchodního domu Barkers - metro High Street Kensington, autobus tamtéž i Gloucester Rd.)
Všichni jste srdečně zváni a přiveďte přátele a známé. Informace na tel. 07999 986 199 a email na info@velehrad.org.uk
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Odkaz sv. Václava dnešku

(pokračování ze str. 2)
Za Karlem Bartošíkem (1942-2013)
Václav byl podle legend (tedy nám dostupných historických
Už po uzávěrce se dozvídáme, že v pražské nemocnici na
Homolce zemřel 27.září ráno na srdeční selhání jeden
pramenů; legendou tu nemíním nějaká pohádková či mytologická
z nejryzejších moderních českých umělců světa miniatur,
vyprávění) skutečným knížetem, panovníkem, ba i bojovníkem.
zlatník a stříbrník, Karel Bartošek. Mistr tvořil v Londýně,
Vzpomeňme třeba na jeho souboj s kouřimským knížetem a nebo
kde také vystavolal (např. V & A Museum) i v Praze i a
jeho pohádkový svět zlatých a stříbrných miniaturních
na samotnou Myslbekovu sochu rytíře ve zbroji… Ale i přes jeho
věciček – od kufříků, krabiček, balíčků, pouzdérek,
suverénní panovnické (jistě ale ne panovačné) vystupování byl
mřížek a košíků, či skříněk, šuplíčků, kalíšků, pohárků
zároveň vzdělaný (vzdělal se jak ve staroslověnských, tak
(viz. webbPrecious Small Containers and Cuflinks), nebo
latinských knihách) a lidumilný v tom původním slova smyslu, kdy domečků, věžiček, komínků, kandelábrů a třeba i
popelnic a zapalovačů (viz. webb London Impressions) a
se nebál právo prosazovat spíš mírností než krutostí. Měl bořit
také až snových tvarů klenotů – potěšil každého, kdo měl
šibenice, soudit spravedlivě, vykupovat otroky z otroctví, starat se
příležitost je uvidět. Karel zanechal fotografický výběr na
o chudé, sirotky a vdovy. Odmítal takéhrát pyšnou hru na za
internetu (google: karel bartosik silver). Navíc se
úspěšně pouštěl i do kreslení a malování a stačil ještě být
každou cenu vítězného vládce. Byl i osobně zbožný, což se
přesvědčeným esperantistou a vtipným společníkem,
mnohým velmožům tehdejšího českého knížectví nezamlouvalo,
takže nám, kteří jsme měli možnost jej znát z různých
ať už proto, že jim pohanství předků bylo bližší a nebo jim jejich
oslav, bude velmi chybět. Ukázky z jeho tvorby zařadíme
příště. RIP a upřímnou soustrast rodině. /jn/
mladý panovník připadal novou vírou příliš oslabený. Václav si
stál za svým názorem ať už náboženským nebo politickým a za
svůj konzistentní postoj položil život. Možná je to právě toto, co z něj učinilo věčného panovníka a ochránce české
země. Jistě nemá smysl následovat život svatých doslovně, vytvářet ze sebe falešné imitace, ale jistě má smysl se
nechat jejich životem inspirovat.

ZPRÁVY Z KOMUNITY A LONDÝNA

Nezapomeňme přijít volit na velvyslanectví!
25. a 26. října budou čeští krajané volit v předčasných parlamentních volbách na velvyslanectví ČR v Londýně.
Volební místnost na známé adrese bude otevřena od 12ti do 22ti hodin v pátek 25.října a od 8mi do 12ti hodin
v sobotu 26.října. Vzhledem k situaci ve vlasti je účást demokraticky smýšlejících krajanů tentokrát zvlášť potřebná.

Streathamské ,,Okénko‘‘ se činí...
Centrum pro děti i rodiče ve Streathamu pod názvem ,,Okénko„„ se zjevně
činí. Ve spolupráci a v prostorách při St.Thomas Church v Telford Avenue,
SW2 4XW, se pravidelně koná – jak nás informuje organizátorka a
hybatelka Okénka Veronika Marešová – celá řada akcí pro děti i jejich
rodiče z Česka i Slovenska. Paní Kaucká, blahé paměti po několik desetiletí
učitelka české doplňovací školy na Velehradě, by se jistě radovala, neboť v
Okénku funguje každou sobotu od 10ti do 13ti hodin česká školka, škola i jesle, zatímco se v tu dobu pravidelně
scházejí rodiče na posezení. Navíc, každé úterý se nedaleko, ve Weir Link, 33 Weir Road, koná od 10ti do 12ti hodin
Dětský klub. To ovšem ještě není vše, neboť jednou za měsíc se v sobotu večer jinde ve Streathamu od 19ti hodin
schází Knižní klub (další informace emailem na c.okenko@hotmail.co.uk , nebo na mobilu 07903-867883). Uplynulou
sobotu 28.září diskutovali například účastníci o knize Ireny Douskové Hrdý Budžes, v sobotu 9.listopadu příjde na
přetřes kniha Petry Hůlové Paměť mojí babičce a za další měsíc, v sobotu 7.prosince, kniha Pavla Velikovského Prvá
a posledná láska. (Texty knih k dispozici na uvedeném e-mailu). Veronika Marešová informuje, že se v Okénku také
připravuje pěvecký sbor a 14.prosince od 11ti do 15ti hodin se budou v St.Thomas Church konat Vánoční oslavy. /jn/

Prvý československý ples v Manchestri pod záštitou Veľvyslanectva SR
CS Club Manchester, CzechoSlovakia Manchester a Veľvyslanectvo SR v Londýne pozývajú krajanov na Prvý
Československý ples v Manchestri 11.októbra, ktorý otvorí veľvyslanec SR Miroslav Wlachovský. Ples pod záštitou
veľvyslanectva sa bude konať od 19.30 do 3 hodín v Radcliffe Civic Suite, Thomas Street, Radcliffe a účastníkov
bude až do skorých ranných hodín zabávať šesťčlená hudobná skupina Bumerang. Vstupenky po 20 librách (vč.
tomboly) v CS Club alebo CzechoSlovakia Manchester aj na 07773-893959, rezervácie miest a stolov aj Slovakian
Grocery Vcielka Maja,Warrington. Info: https://www.facebook.com/events/404196149690486/?directed_target_id=0

****************************************************
BCSA - British, Czech & Slovak Association upozorňuje a srdečně zve krajany na blížící se

BCSA Annual Dinner v pátek, 29.listopadu
Podrobnosti příště – rezervujte si volný večer ve vašem kalendáři! Řečník, občerstvení, tombola, potkání nových přátel...

BCSA také zve krajany na pravidelná setkání ,,Get to know you''. Příští bude 9.října od 19 do 23 hod,
jako vždy v Čs. nár. domě, 74 West End Lane, NW6, (je to vždy druhá středa v měsíci)
Další info na bcsa@bcsa.co.uk nebo na tel. 0208-795-4875 643 Harrow Road, Wembley, HA0 2EX
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ZPRÁVY Z DOMOVA

Předčasné volby v ČR budou 25. a 26.října...
Předčasné parlamentní volby v České republice se budou konat v pátek a sobotu 25. a 26.října, těsně před výročím
vzniku Československa 28.října 1918. Jak odhadují experti, největší šance na vítězství má sociální demokracie, která
by mohla utvořit levicovou vládu s podporou komunistů a měli by prý dohromady kolem 110ti poslanců, i když je prý
možné, že se do parlamentu dostane i SPOZ prezidenta Zemana. Průzkumy (STEM) hovoří i o tom, že ze stran pravé
části politického spektra by mohla dopadnout nejlépe TOP 09, kterou prý dohnala ODS a do parlamentu by se opět
měli, s těsně nad pěti procenty a sedmi poslanci, dostat i lidovci. Zabodovat by údajně měla s deseti procenty a 18ti
křesly nová strana ,,Ano„„ podnikatele Andreje Babiše. Bez ohledu na měnící se průzkumy agentur, experti očekávají
vysokou – prý nad 65 procent -- účast voličů, neb se bude rozhodovat o směřování republiky v klíčové situaci...

Plenárne zasadanie rady európských biskupov v Bratislave
Od 3. do 6.októbra se v Bratislave uskutoční plenárne zasadanie predsedov európských biskupských konferencií.
Témou každoročného zasadania je "Boh a štát: medzi laicitou a laicizmom" a biskupi budú počas štyroch dní
diskutovať uznávanie, rešpektovanie aj právne postavenie náboženstva v krajinách Európy.
Biskup Duarte da Cunga, generálny sekretár CCEE povedal podľa TK KBS: "Hlboké socio-ekonomicko-kultúrne
zmeny, ku ktorým v súčasnosti dochádza, podkopávajú eticko-morálny rozmer ľudského konania a celej spoločnosti.
Snažia sa nahradiť náboženstvo laicizmom, ktorý sa však akoby stával novým, štátnym náboženstvom - len s
prívlastkom "moderné a demokratické". Lenže štát a spoločnosť, ktoré sa nevedia otvoriť pre absolútno, sú odsúdené
na upadnutie do praktického individualizmu, v ktorom sa túžba jednotlivca stáva normou, a to aj na úkor dobra
druhých, či záujmu celého spoločenstva. Človek hlboko v sebe nesie zakorenenú túžbu po absolútne. "Zdravá laicita" alebo pozitívna laicita - sa Boha neobáva, a teda, i keď dodržuje princíp oddelenia štátu a náboženských inštitúcií,
nebráni prítomnosti náboženstiev vo verejnej oblasti. V tomto zmysle nie sú pre ňu náboženstvo a Boh prekážkou, ale
pomocou pre dosiahnutie dobra jednotlivca a i celej spoločnosti."
Profesorka histórie Emília Hrabovec, predstaví tému a výsledky výskumu jednotlivých biskupských konferencií,
ktorý mal zistiť, akým spôsobom je v európskych spoločnostiach aplikovaný princíp laicity v rámci rozličných oblastí:
pri vyučovaní, v administratíve, v zdravotnej starostlivosti, či v politickom živote a biskupi sa budú zaoberat aj
otázkou výhrady vo svedomí a činnosťou Európskej únie a Rady Európy. Stretnutie CCEE sa koná v Bratislave na
pozvanie arcibiskupa Stanislava Zvolenského, predsedu Konferencie biskupov Slovenska a biskupi sa po konferencii
stretnú aj s premiérom SR Robertom Ficom aj prezidentom SR Ivanom Gašparovičom. Info: www.ccee.eu (z TK KBS)

Nalezený fotoarchív našeho letce RAF vystaven v Moravském muzeu
Archív osmdesáti fotografií našeho letce RAF F/O Františka Boudy, který zahynul dva týdny po invazi v Normandii
s kolegou S/Ldr Josefem Stránským DFC během bombardovací mise nad Francií v řadách britské elitní 21.perutě, je
vystavován v brněnském Moravském muzeu, poté co jej po letech nalezla ve sklepě jeho rodina (byl strýcem Marcely
Kopečné). Oba letci se účastnili bombardovací mise v rámci pokračování spojenecké invaze do Francie a peruť byla
vyzbrojena americkými dvoumotorovými lehkými bombardéry Mosquito FB.Mk.VI. Letoun, sériové číslo NT182,
zřejmě nevydržel výbuchy bomb při hloubkovém náletu na německé pozice a havaroval. Na troskách nebyly totiž
nalezeny žádné známky poškození německou palbou. Zpráva Luďka Navary o nálezu fotoarchívu Františka Boudy
v deníku mf dnes neuvádí zmíněné podrobnosti, ale tvrdí, že Bouda (velitel čety lehkých tanků za mobilizace 1938 a
letec naší 311. Perutě RAF) byl prvním našim letcem nad invazními plážemi, když invazi zahájilo už v půl druhé ráno
rozsáhlé bombardování německých pozic bombardéry RAF. Naši letci se však zúčastnili invaze už od pěti minut po
půlnoci 6.června, když dva Beaufightery 68.noční perutě, která byla napůl československá, zahájily hlídkování a jeden
z nich pilotoval náš F/O Karel Šeda. Čs. 311. bombardovací peruť, tehdy už u Coastal Command, vyslala pak od 5.30ti
postupně pět Liberátorů nad kanál La Manche k protiponorkové a hladinové patrole a československé 134. stíhací
křídlo (tedy, šestatřicet spitfirů 310., 312. a 313. čs. perutí pod velením W/Cdr Tomáše Vybírala) pak hlídkovalo nad
invazními plážemi už od 7.20 ráno po celý první den invaze a ještě dalších deset dní a absolvovalo neobvyklých až pět
bojových letů denně ve dnech 7., 8., 10. a 17. června. První den invaze letěl s naší 310. ,,ilegálně„„ také sám velitel
19.sektoru G/Cpt Adolf Malan, který měl tehdy zakázáno létat s ohledem na vysokou funkci. Jak také uvádí historik
Jiří Rajlich v kronice ,,Na nebi hrdého Albionu„„, nevýznamnější čs. akcí invaze byla bitva nad ,,britskou„„ pláží
Sword. 8.června tam rozehnaly naše perutě bez vlastních ztrát 12 letounů FW 190, tři sestřelili a pět poškodili. /jn/

****************************************************
Svaz Letců Svobodného Československa a Úřad přidělence obrany velvyslanectví ČR Ve Velké Británii

zvou krajany k účasti na pietním aktu organizovaném u příležitosti 95 výročí vzniku samostatného Československa

20. října 2013 ve 14 hodin u čs. památníku na hřbitově v Brookwoodu
Po pietním aktu malé pohoštění pro hosty, veterány a jejich blízké.
Hřbitov je blízko železniční stanice Brookwood, South West Trains vlaky z Clapham Junction Stn. 12.23 a 13.23, doba jízdy 35 minut)

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

Svatováclavská pouť ve Staré Boleslavi
V sobotu 28.září se ve Staré Boleslavi konala obvyklá
svatováclavská národní poutní mše, kterou za účasti několika
tisíc lidí celebroval kardinál Dominik Duka spolu s německým
kardinálem Reinhardem Marxem. Ten před zaplněným náměstím
a před lebkou sv.Václava litoval za potlesku přítomných
Mnichovského diktátu a vyzval k pokračování smiřování Čechů
a Němců. O svátečním víkendu byly také veřejnosti otevřeny
oficiální prostory pražského hradu.

SVU – Britská skupina Společnosti
pro vědy a umění
srdečně zve všechny krajany na přednášku

Karla Schlinga:
Komunistické monstrprocesy v ČSR
se zvláštním důrazem na kauzy
Schling a Horáková
(a také o tom, jak si StB vybírala své oběti...)

v sobotu 26.října ve 14.30

DOPISY REDAKCI

poprve – díky Správní radě Velehradu-v Heythrop College, 22 Kensington Sq.,
W8 5HN (metro: High St. Kensington)

,,Dopis z Prahy‘‘

V divadle Na Vinohradech se před stále vyprodaným hledištěm
už deset let hraje ANO, PANE MINISTŘE, česká verze vám jistě
známého britského televizního seriálu YES MINISTER z
Všichni jsou srdečně zváni. Po přednášce
diskuse a malé občerstvení.
osmdesátých let. Vtipnost a postřehy původních autorů –
Info: Milan Kocourek na 01932-259616
pánů Lynna a Jaye - se v představení snoubí s výkony
vynikajícich herců ( Viktora Preisse, Františka Němce a dalších).
Diváci odcházejí z divadla skvěle pobaveni a s hřejivým pocitem, že české trapnosti, jánabráchovství, korupce i
kotrmelce našich vládců mají paralely i v té - často idealizované - "staré dobré Anglii". Sám pan premiér Cameron prý
řekl, že to, co v té komedii vidíte je v podstatě pravda.
Věřím ale, že alespoň některým z těch diváků napadne srovnání, jak daleko dosáhují, jak často se objevují a
nakolik určují politický vývoj takové a podobné hanebnosti i trapnosti u nás a tam v té staré demokracii za La
Manchem. Sám se domnívám, že z takového srovnání my zde velkou radost mít nemůžeme.
Konkretních případů, dokonce těch, které vyplavou do veřejného prostoru, je zvláště nyní v prapodivném období
mezi dvěma volbami - tedy mezi volbou prezidenta republiky (její druhé kolo skončilo 8. března tohoto roku) a
předčasnými volbami do Poslanecké sněmovny (budou 25. a 26. října) - habaděj. A nejedná se jen o trapasy s
alkoholem, i když tyto jsou u nás trochu "češtější" a častější nežli byly ty anglické v televizních půlhodinkách s
britskými vládci.
Už to, že prezidentská volba měla (poprvé v historii České republiky) formu všelidového hlasování, bylo
výsledkem nezvládnutých intrik, k nimž se svého času připojily téměř všechny subjekty české politické scény, neboť
věřili, že ti druzí to "zaříznou". Nestalo se, a tedy máme teď lidem zvoleného prezidenta. Ten, na podkladě toho, že
jemu osobně dalo hlas daleko víc voličů nežli kterémukoliv poslanci, se uchází o pravomoci, které naše ústava
prezidentovi nedává (tedy alespoň ne v její dosud akceptované interpretaci).
Po dosud ne zcela vysvětleném pádu premiéra Nečase a jeho koaliční vlády, pan prezident jmenoval vládu
"nestranických odborníků". Tato vláda nezískala od sněmovny důvěru, což ale vlastně pan prezident - jak pak prohlásil
- od začátku zamýšlel. Vláda je od té doby v demisi, vládne však vesele dál. Snad díky tomu, že Češi politiky
"nemusí", dosahuje tato vláda i tak mezi obyvatelstvem docela slušného procenta popularity. A to i přesto, že několik
jejích "nepolitických" ministrů nyní kandiduje do nastávajících parlamentních voleb pod praporem "prezidentské"
politické strany (Strana práv občanů - ZEMANOVCI). Ku podivu, průzkumy naznačují, že ZEMANOVCI, i přes
vydatnou pomoc svého patrona, nezískají ve volbách potřebných 5 procent hlasů, dost možná i proto, že pan
prezident se právě nyní hlavního spolutvůrce Zemanovců ( někdejšího vedoucího Socialistického Svazu Mládeže a
pak okresního tajemníka KSČ pana Šloufa) veřejně odřekl.
Obrátíme-li se k etablovaným stranám, málokdo pochybuje, že v parlamentních volbách zvítězí ČSSD, a to i přes
zřejmou bratrovražednou válku mezi sociálně demokratickými pro-zemanovci a ne-tak-moc-pro-zemanovci v jejím
vedení.
Dříve mocné středopravicové strany, tedy ODS a TOP 09, do značné míry podlehly svým sebevražedným
tendencím, takže se zdá, že je ve volbách předstihne nejen stále slušně (byť nikoliv příliš slušnými voliči) podporovaná
KSČM, ale i některé z nově vzniklých populistických politických uskupení, třeba ANO vytvořené a podporované
multimiliardářem Babišem.
No tedy, kam až jsem se to dostal od té anglické komedie...
Srdečné pozdravy od Vltavy všem v Londýně a okolí posílá
Honza Krátký

OMLUVA: V minulém čísle bylo omylem uvedeno jméno Zdenky Fantlové jako Eva v souvislosti s festivalem v
Edinburghu. Není opravdu jasné proč, zejména proto, že mám už delší čas její knížku před sebou na psacím stole. JJ

****************************************************
SLOVENSKÉ CENTRUM LONDÝN
Pomáha Slovákom vo Velkej Británii pri hľadání si práce a ubytovania, poskytuje užitočné rady pre život a štúdium vo Velkej Británii a
v neposlednom rade disponuje možnosťami, ktoré pomáhajú rozvoju slovensko-britských vzťahov vo všetkých sférach.

http://www.slovenskecentrum

***************************************************
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***************************************************
POZOR! SOUTĚŽ - UPOZORNĚNÍ PRO PŘÁTELE ZPĚVU A MLADÉ PĚVCE
Nadace Emmy Destinové vypisuje jako každý rok už po osmé soutěž ,,The Emmy Destinn Young Singers Awards‘‘.
První cena je 2000 liber a medaile od Ireny Sedlecké FRBS, plus vystoupení na koncertě EDF (cenu sponsoruje Správní rada
Velehradu), dále cena za nejlepší českou píseň – 500 liber (sponsor Maestro Travel Management), dále cena Dvořákovy
společnosti Velké Británie (500 liber), Cena Roberta Hendry a zvláštní cena ,,In Emmy Destinn‘s Footsteps‘‘, k 15. výročí nadace,
umožňující návštěvu Prahy, vč. Národního divadla a učební hodinu s českou operní pěvkyní. Kvalifikační kola 16. a 17.října 2013
a finale 26.října, obě v Londýně. Pokud o nějakých talentech víte, přihlašte je co nejdříve u nadace na adrese: LOE House, 159
Broadhurst Gardens, London NW6 3AU, nebo přes internet na http: //www.destinn.com/#/awards-entry/4523141577.

Nenechte si ujít, aneb trochu kultury v Londýně v říjnu
o

6.října v 11.30 zahraje ve Wigmore Hall Pražák Quartet Haydnův smyčcový kvartet v B a Beethovenův smyčcový kvartet
č.7 v F dur. Wigmore Hall, 36 Wigmore St., W1U 2BP. Info: 7935-2141 a www.wigmore-hall.org.
o 7.října ve 13 hodin zahrají ve Wigmore Hall Steven Isserlis (cello) a Steven Hough (klavír) Sukovu Baladu v D moll a jeho
Serenádu v A, plus Houghovu Sonátu pro cello a klavír a Griegovu Sonátu v A moll. Info: viz výše.
o 12.října pak opět ve Wigmore Hall vystoupí Nash Ensemble se sólistkou sopránistkou Renatou Prokupič, aby uvedli
Smetanovu Overturu k Prodané nevěstě a jeho Z mé vlasti pro housle a klavír, Dvořákovy Písně milostnéa Schubertův Oktet
v F dur. Info tamtéž.
o 15.října od18.30 se koná v sále velvyslanectví ČR Ochutnávka moravských vín firmy Vinovitaj ze Zlína. Organizují
Friends of Czech Heritage, vstupné 15 liber. Info a vstupenky: www.czechfriends.net a www.vinovitaj.com
o 24.října v 19.30 zahraje v Royal Festival Hall Philharmonia Orchestra se sólistou Sunwook Kim (klavír), pod taktovkou
Juraje Valčuhy. Na programu Cherubiniho: Overtura “Medea”, Beethovenuv Klavírní koncert č 4 v G dur a jeho Symfonie č.7 v
A dur. Info: Royal Festival Hall, Southbank centre – tel. 0844-875 0073 a www.southbankcentre.co.uk

***************************************************
Bydlíte ve Streathamu či okolí? V tom případě vás na zajímavé akce zve

Centrum pro děti i rodiče OKÉNKO.
Každou sobotu od 10ti do 13ti hodin posezení rodičů a česká školka, školka a jesle v sále St.Thomas
Church, Telford Avenue, SW2 4XW a každé úterý od 10ti do 12ti hodin Dětský klub, nedaleko ve
Weir Link, 33 Weir Road. Jednou měsíčně v sobotu od 19ti hod. Knižní klub (příště 9.listopadu
a 7.prosince). Informace a adresy: c.okenko@hotmail.co.uk a mobil 07903-867883

***************************************************
Sväté omše našej londýnskej komunity
Kostol (Our Lady of La Salette and St. Joseph), 14 Melior Street, London SE1 3QP, najbližšia stanica
metra London Bridge: Nedeľa 13.00 a 19.30, Streda 19.30, Piatok s angl. Farnosťou

Sviatosť pokánia (svätá spoveď) – pred i po každej svätej omši a taktiež po dohovore s duchovným otcom

***************************************************
Zajímá vás, jak je Česká republika reprezentována ve Velké Británii?

Kontaktujte Czech Centre, 13 Harley Street, London W1G 9QG
Telefon: +44-207-307-5180, Fax: +44-207-323-3709

Č .C. 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 rád sdělí David Thorpe, Membership Secretary,
16 Colebrook Street, Winchester SO23 9LH. Tel.: 01962 864184, e-mail: membership@dvorak-society.org

***************************************************
VÍTE, ŽE VELEHRAD MÁ TAKÉ VLASTNÍ WEBSITE?
www.velehrad.org.uk
Nabízí mnoho informací. Příspěvky na činnost Velehradu - zatím zasílejte až do koupě nové budovy pouze šeky na adresu:
Velehrad, PO Box 3148, Purley CR8 9DE

***************************************************
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.
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
v pondělí kromě Bank Holidays, kdy je pak zavřeno na druhý den v úterý. Telefon: Klub 0207 328 0131, Restaurace 0207 372 1193

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