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Neblahé dědictví puče
z února roku 1948...
Pro dnešní mladou generaci je to už velmi vzdálená minulost a
ostatně i nynější sedmdesátníci si na ony události vzpomínaji jen
velmi matně. Ano, komunistický puč z února 1948 je už opravdu
jen datem v historickém kalendáři a to i přes jeho katastrofální
dopad na vývoj ve vlasti až vlastně do dnešní doby. Prosovětský
převrat, připravovaný po celou řadu měsíců Moskvou i našimi
komunisty v čele s Klementem Gottwaldem, jedním z
nejsurovějších agentů NKVD Bedřichem Reicinem, Bedřichem
Geminderem, Zdeňkem Fierlingerem či Alexejem Čepičkou a
dalšími zrádci našich národů pod zástěrkou nastolení
Z londýnské vzpomínky na Jana Palacha, 19.ledna 2014
,,lidovědemokratického zřízení‘‘ znamenal propouštění z práce, v Heythrop College. Hovoří dr.Ant. Hradílek (viz str.2)
zatýkání, týrání, vykonstruované monstrprocesy, mnohaleté
věznění a celou řadu justičních vražd i skutečných poprav odpůrců, ať už skutečných či vymyšlených -- politiků,
státních úředníků, vojáků a letců ze zahraničního odboje, biskupů, kněží a řeholníků. Od uranových dolů až po
notorické žaláře v Mírově, na Borech, Leopoldově či v Ilavě, v nich trpěly desetitisíce obětí, o roli stovek sovětských
,,poradců‘‘ se vyprávěly neuvěřitelné zkazky a rodiny a příbuzní vězněných byli šikanováni na svobodě.
Tříbily, ale i křivily se přitom charaktery a nejen soudci, udavači, hlídači a stranické špičky, ale i normální prostí
občané kdysi demokratické chlouby středu Evropy i jejich děti byli nuceni k ohybání, špiclování, udávání, lhaní a
zatajování a strach byl po mnoho let hlavním atributem občana naší země, který musel se hraným obdivem vzhlížet
k vedoucím soudruhům. To vše pak přetrvalo v onom na první pohled nepozorovatelném zkřivení morální páteře oním
předchůdcem morálního relativismu dneška i po pádu komunismu.
Mnozí ale tehdy dávno a už záhy po onom ,,Vítězném únoru‘‘ viděli i leccos, co neměli a podařilo se zachovat
třeba i dlouho tajná svědectví Zdeňka Fierlingera o skutečném chování Klementa Gottwalda, který se, jak známo
uchýlil k alkoholu, jak o tom před pár lety informoval po odkrytí materiálů historik František Hanzlík. Gottwald prý
pil ze strachu ze Stalina a jeho pochopů – asi oprávněného, vždyť nakonec pár dní po přijezdu z vůdcova
moskevského pohřbu zemřel v březnu 1953 i on. Už v té době kolovaly informace o tom, že Gottwald za láhev vodky
odsouhlasí a podepíše (třeba našim slouhům moskevských poradců, nebo jejich ,,šedé eminenci‘‘, ministru obrany
Čepičkovi) cokoliv, a že coby notorik prosí v delíriu o další alkohol, což měl potvrdit i Zdeněk Fierlinger. >>>>>>

****************************************************
Správní rada charity londýnského Velehradu srdečně zve krajany na nedělní

ČESKÉ MŠE V KAPLI KLÁŠTERA MARIA ASSUMPTA
20 Kensington Square, W8 5HN (za obchodním domem Barkers, metro High Street Kensington)

vždy v neděli ve 14 hod., poté přednáška/beseda vedle v Heythrop College (Newman Room)
2. února 2014, celebruje P. Josef Mikulášek (následuje přednáška: O víře trochu jinak)
16. února 2014, mše v Newman Room: P. Stanislav Brožka (a přednáška: O včelách a včelařství)
2.března 2014, celebruje P. Stanislav Brožka. Předtím od 11.30: přijďte si vyrobit velikonoční
svíci – oznamte prosím účast do 16. února na tel.: 07999 986 199 nebo info@velehrad.org.uk (zajištění materiálu)

Využijte návštěvy českých kněží, kteří přijíždějí z Říma, máte-li zájem o zpověď nebo duchovní pohovor. Pošlete email na:
info@velehrad.org.uk nebo zavolejte na 07999 986 199
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Neblahé dědictví puče z února 1948 (pokračování ze str. 1)

Gottwald prý brzy zjistil, že jako prezident nevládne ani on
sám ani jeho strana, ale Moskva, že on sám už nemá na žádná
rozhodnutí ani na řádění StB vliv a navíc, že Stalinovi se nezdá
,,jeho‘‘ režim dostatečně tvrdý a spolehlivý. Už i proto, že záhy
po únoru nepožádal o umístění sovětských vojsk na našem území,
(jelikož v únoru bylo připraveno několik jednotek naší armády –
např. žatecká tanková divize -- bez vrchních velitelů, kteří byli
vysláni ,,na školení‘‘ -- aby případný odpor krvavě potlačily).
Čs.delegace prý během tajné schůzky komunistických stran v
Moskvě v roce 1951 nemohla říci ani slovo na vlastní obranu a
musela od Stalina vyslechnout, že ani stále nespolehlivá armáda
ani hospodářství země nejsou připraveny na válku, která měla být
brzy rozpoutána a Gottwald se bál ještě více o krk. Ano, byl prý
nakonec už jen opravdu alkoholickou troskou, která už o ničem
nerozhodovala a nebyla k ničemu potřebná, jen k podepisování
dokumentů a nařízení. To vše jen tak pro tu naší nejmladší
krajanskou generaci, aby si třeba na začátku února ono výročí
připomněla a bojovala dál proti jeho neblahému dědictví.
Doufejme, že se jí to podaří. Skutečnost, že Česká republika má
nyní konečně (po třech měsících) novou demokraticky zvolenou
vládu, která má v programu potřít korupci a dobrou šanci na
pokračování demokratického procesu a že Slovensko stojí před
volbou prezidenta, jen historická srovnání s onou dobou před
téměř třemi čtvrtinami století století patřičně zvýrazňuje. /jn/

Momentky z Palachovské vzpomínky 19.ledna 2014. Pohled
do kaple během mše a do jednoho ze sálů Heythrop College
během občerstvení organizovaného velehradskou charitou

ZPRÁVY Z KOMUNITY

Důstojná připomínka oběti Jana Palacha na Kensington Square
V neděli 19.ledna, v den výročí smrti studenta Jana Palacha, se, jako tradičně, konala naše londýnská vzpomínka na
jeho zápalnou oběť. Tentokrát v prostorách Heythrop College na Kensington Square, kde se naše komunita, jak
známo, schází dvakrát měsíčně po bohoslužbách ve vedlejší kapli.
Mši celebroval Otec Radek z Říma, sešlo se na pět desítek krajanů a během odpoledne do čtvrté hodiny, kdy měla
vzpomínka oficiálně začít, se jejich počet během občerstvení připraveného správní radou velehradské charity zvýšil až
ke stovce. Palachovská vzpomínka se tedy poprve nekonala před plastikou Franty Bělského na dosavadní budově
Velehradu, který byl vzhledem ke zchátralosti konstrukce prodán a plastika uložena až do doby ukončení oprav nově
zakoupené budovy s velkou zahradou nedaleko mostu Hammersmith Bridge poblíž stejnojmenné stanice metra, což
vše připomněl na uvítanou za správní radu charity ing. Antonín Stáně. Dodal, že nová budova Velehradu (viz foto)
se už opravuje, poté, co byl 8.ledna ukončen proces jejího zakoupení. Ing. Stáně také připomněl, že správní radu a
pomocníky z řad krajanů čeká velký kus práce při modernizaci a úpravách, včetně zahrady, přičemž vyzval krajany
k pomoci, jak jen to dovolí ukončení úprav a počasí. Zopakoval pak to, co už zde uvedl v minulém čísle, že totiž
doufá, že se v nových prostorách podaří zorganizovat bohatý program činnosti (včetně koncertů, výstav, přednášek,
filmových představení, české školičky, jazykových či výtvarných kurzů, náboženské výuky, skautingu, setkávání
starších krajanů i maminek s dětmi, divadelních představení, pěveckého sboru atd).
Ing. Stáně pak uvedl zástupce velvyslance ČR dr. Antonína Hradílka, který poděkoval komunitě za řadu desetiletí
udržování památky Janovy oběti a o svých pocitech během jeho
pohřbu, o výjimečnosti činu, spíš obvyklého v jihovýchodní
Asii a o jejím nepochopení mnoha lidmi. Jan tím chtěl vyzvat
naše národy, aby nepodléhaly ,,normalizaci‘‘, aby bojovaly dál a
to máme dnes stále na mysli. Pak byl promítnut krátký film z
Janova pohřbu z archivu Karlovy univerzity a krátká diskuse, ve
které několik krajanů a Marion Wernerová pohovořili o svých
zážitcích z té doby a paní Marion, která už o tom přednášela na
českém velvyslanectví, připomněla, že si dodnes píše s Janovým
bratrem. Na závěr jsme uctili památku Jana minutou ticha. /jn/

***************************************************
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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DALŠÍ ZPRÁVY Z KOMUNITY

Odešel veterán plk. František Kaplan
Dne 25.prosince 2013 ve věku 92ti let zesnul československý
válečný veterán Druhé světové války plukovník v. v. František
Kaplan (nar. 9. listopadu 1921). Od roku 1940 do konce války
byl příslušníkem československých pozemních vojsk ve Francii
(Agde, Montpelier, Bordeaux) a Velké Británii (Cholmondeley
Park, Manchester -- viz také archivní info: 1.československá
obrněná brigáda u Dunkerque pod velením generála Lišky).
Po válce pracoval na ministerstvu zahraničí a pokračoval v
dlouholetém přátelství s gen. Heliodorem Píkou a po únoru
1948 emigroval s ženou Angličankou Hillary do Británie.
Plukovník v.v. František Kaplan byl dlouholetým předsedou
Československé obce legionářské v zahraničí a spolupracoval i
s jinými exilovými organizacemi. Organizoval mezi jiným i
každoroční vzpomínkovou akci v Cholmondeley Park (kde, jak
známo, byla za války základna našich pozemních vojsk) a
z Warringtonu, kde se usadil, pečoval o památku čs. vojáků na
ostrovech. Plukovník v.v. František Kaplan byl v minulém roce
(28.6.2013) za své výjimečné zásluhy o obranu republiky a
jejího ústavního pořádku vyznamenán Zlatou lípou ministra
obrany České republiky. Čest jeho památce!Více informací o
tomto jedinečném člověku lze nalézt na webových stránkách:
http://www.pametnaroda.cz/data/witness/2371/recording/1728
-transcript.htm?timestamp=1334847104. Za zprávu děkujeme
vojenskému přidělenci velvyslanectví ČR, plk.R.Siwkovi.

Další momentky z Palachovské vzpomínky. Diskuse se
konaly i na chodbách (nahoře) a hovoří ing. Ant. Stáně

ZPRÁVY Z KOMUNITY VE ZKRATCE
o Správní rada velehradské charity děkuje srdečně za finanční dary pani Kaufmannové, pani M Kopecké z
Manchesteru, manželům Koblihovým, Janu Stránskému z Francie, Milanu Kocourkovi, manželům Rychetníkovým a
Luise a Zuzance Jeřábkovým. o Dozvídáme se od paní Marietty Young, že 30.prosince ráno zemřela obklopena
láskou rodiny její stoletá maminka, paní Marie Šáďa Němcová (narozena 8.4.1913). Krajané, kteří jí znali se mohou
kontaktovat s paní Marriettou Young na adrese: 12 Raymond Rd, London SW19 4AP, nebo přes mobil 07802 414208
(e-mail: marietta.young@googlemail.com) o Dvořákova společnost (The Dvořák Society), organizátor řady koncertů
a vzpomínkových akcí na Dvořáka a naše další světoznámé hudební skladatele, nám sdělila, že má nového a velmi
aktivního tajemníka pro členské záležitosti, Terryho Hearda (tel.: 0208 852 9263, další podrobnosti na str.6). o Tento
měsíc budeme vzpomínat našich zesnulých gen. Antona Petráka z 1.čs obrněné brigády (8.2.2009), a vojáka Vladimíra
Drábka (17.2.1984), a také bývalého velvyslance ČR v Londýně Jana Winklera (16.2.2009), dále pak letce W/Cdr
Tomáše Vybírala DFC, DSO ze 312.čs.stíhcí perutě (21.2.1981), majora Václava Šikla z 310.čs.stíhací perutě
(24.2.1996), kněze a aktivního pomocníka Otce Langa, kpt. Františka Rochlu (28.2.1992) a také ,,druhou pochodeň‘‘
zápalné oběti Jana Zajíce (25.2.1969).

PO UZÁVĚRCE: Správní rada uskutečnila v Praze schůzku s biskupem Václavem Malým, pověřencem České
biskupské konference pro záležitosti krajanů. Otec Biskup chtěl být informován o situaci v Londýně, o koupi a stavu
nového domu a o jeho rekonstrukci a termínech, o zájmu krajanů o bohoslužby, o průběhu Palachovské vzpomínky a
podobně. Bylo zřejmé, že Otec biskup se živě zajímá o situaci krajanů v Londýně, za což mu rada vyslovila díky.

***************************************************
SVU - Společnost pro vědy a umění srdečně zve krajany na pravidelnou přednášku, tentokrát

Mgr. Michaely Belejkaničové, M.Phil.:

‘Philosophy of Jan Patočka and its impact on Václav Havel and Czechoslovak dissidents’
ve čtvrtek, 27.února v 18.30 v sale velvyslanectví Slovenské republiky, 25 Kensington Palace Gardens,
London W8 4QY Metro: Notting Hill Gate
Michaela je absolventkou university v Prešově, postgraduálně vystudovala Radbout Universiteit v holandském Nijmegen a
je významnou expertkou v oboru fenomenologie a sociální a politické filozofie.

Vstup volný, ale registrace předem nutná e-mailem na milan974@btinternet.com , nebo 0207 724 4675
Po přednášce občerstvení. Přiveďte přátele a známé. Další informace předseda Milan Kocourek (01932 259 616)

****************************************************
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DUCHOVNÉ SLOVO

Posolstvo Sv. Otca Františka na 22. svetový deň chorých
Viera a láska: „Aj my sme povinní dávať život za bratov“ (1 Jn 3, 16)
Drahí bratia a sestry,
1. Pri príležitosti 22. svetového dňa chorých – ktorý sa toho roku slávi na tému Viera a láska:
„Aj my sme povinní dávať život za bratov“ (1 Jn 3, 16) – sa obraciam zvlášť na chorých ľudí a na
všetkých, ktorí sa o nich starajú a pomáhajú im. Cirkev vo vás, drahí chorí, spoznáva osobitne
prítomného trpiaceho Krista. Dôvod je tento: vedľa, ba uprostred nášho utrpenia je Kristovo utrpenie; Kristus nesie
spolu s nami ťarchu utrpenia a odhaľuje nám jeho zmysel. Keď bol Boží Syn vyzdvihnutý na kríž, zničil tým osamelosť
utrpenia a ožiaril jeho temnotu. Stojíme tu pred tajomstvom Božej lásky k nám, ktoré nám dáva nádej a odvahu: nádej,
pretože v Božom pláne lásky sa aj noc bolesti otvára veľkonočnému svetlu; a odvahu, aby sme s ním po boku, s ním
zjednotení, čelili všetkým ťažkostiam.
2. Keď sa Boží Syn stal človekom, neodňal z ľudskej skúsenosti choroby a utrpenie, ale vzal ich na seba, premenil
ich a dal im nový zmysel. Nový zmysel preto, lebo už viac nemali posledné slovo, ktoré má, naopak, nový život v
plnosti; premenil ich, pretože v zjednotení s Kristom sa môžu z negatívnych skúseností stať pozitívnymi. Ježiš je cesta
a s jeho Duchom ho môžeme nasledovať. Ako nám z lásky Otec daroval Syna a Syn sa daroval nám z rovnakej lásky,
tak aj my môžeme milovať jedni druhých, ako Boh miloval nás, a dávať život za bratov a sestry. Viera v dobrého Boha
sa stáva dobrom, viera v ukrižovaného Krista sa stáva silou milovať až do konca a milovať aj nepriateľov. Skúškou
autentickej viery v Krista je darovať seba samého, rásť v láske k blížnemu, osobitne tomu, ktorý si to nijako nezaslúžil,
ktorý trpí alebo žije na okraji.
3. Na základe krstu a birmovania sme povolaní pripodobňovať sa Kristovi, ktorý je voči všetkým trpiacim
milosrdným Samaritánom. „Čo je láska, poznali sme z toho, že on položil za nás svoj život. Aj my sme povinní dávať
život za bratov“ (1 Jn 3, 16). Keď s láskou pristupujeme k tým, ktorí potrebujú našu opateru, vnášame do
rozporuplnosti sveta nádej a Boží úsmev. Keď sa veľkodušné darovanie sa druhým stáva štýlom nášho konania,
otvárame im priestor v Kristovom Srdci a sami sa od neho zapaľujeme; prispievajúc k príchodu Božieho kráľovstva.
4. Keď sa chceme zdokonaľovať v nežnosti, vo vzájomne sa rešpektujúcej a citlivej láske, s istotou môžeme
upierať svoj zrak na vzor kresťanov: Ježišovu a našu Matku, ktorá je pozorná voči Božiemu hlasu i k potrebám a
ťažkostiam svojich detí. Mária, naplnená Božím milosrdenstvom, ktoré sa v nej stalo telom, zabúda na seba samu a
ponáhľa sa do Galiley v Judei, aby sa tam stretla so svojou príbuznou Alžbetou a pomohla jej; prihovára sa u svojho
Syna na svadbe v Káne, keď vidí, že chýba svadobné víno; putujúc životom uchováva si v srdci slová starca Simeona,
ktorý predpovedal, že jej dušu prenikne meč; nakoniec pevná zotrvá aj pod Ježišovým krížom. Ona pozná túto cestu,
a preto je Matkou všetkých chorých a trpiacich. Môžeme sa k nej utiekať s detskou oddanosťou a s istotou, že nám
pomôže, podporí nás a neopustí. Je Matkou ukrižovaného a zmŕtvychvstalého Syna: zotrvá pri nás aj v našich krížoch
a sprevádza nás na ceste k vzkrieseniu a životu v plnosti.
5. Svätý Ján – apoštol, ktorý stál s Máriou pod krížom – nás vedie k prameňom viery a lásky, k Srdcu Boha, ktorý
„je láskou“ (1 Jn 4, 8.16), a pripomína nám, že nemôžeme milovať Boha, ak nemilujeme bratov. Kto stojí s Máriou pod
krížom, ten sa učí milovať, ako miluje Ježiš. Kríž je našou „istotou o Božej vernej láske k nám. O láske takej veľkej, že
vstupuje do nášho hriechu a odpúšťa ho; vstupuje do nášho utrpenia a dáva nám silu ho znášať, vstupuje do smrti,
aby nad ňou zvíťazila a zachránila nás... Kristov kríž nás pozýva, aby sme sa touto láskou nechali nakaziť, učí nás
vždy s milosrdenstvom a láskou hľadieť na druhých, predovšetkým na tých, ktorí trpia a ktorí potrebujú pomoc“
(Krížová cesta s mladými, Rio de Janeiro, 26. júla 2013).
Zverujem tento 22. svetový deň chorých pod patronát Panne Márii, aby pomáhala chorým ľuďom prežívať ich utrpenie
v jednote s Ježišom Kristom a aby bola oporou pre tých, ktorí sa o nich starajú. Všetkým chorým, zdravotníckym
pracovníkom i dobrovoľníkom udeľujem zo srdca apoštolské požehnanie. František
(zo stránok KBS)

ZPRÁVY Z DOMOVA
ČR má konečně novou vládu

Prezident Miloš Zeman jmenoval 29.ledna po 95ti dnech od mimořádných voleb novou koaliční vládu levého středu
pod vedením 42tiletého premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD). Z ministrů jmenujme Andreje Babiše (Ano) – finance,
Lubomíra Zaorálka (ČSSD) – zahraničí, Martina Stropnického (Ano) – obrana, Jana Mládka (ČSSD) -- průmysl a
obchod, Mariána Jurečku (KDU-ČSL) – zemědělství, Daniela Hermana (KDU-ČSL) – kultura a Jiřího Dienstbiera
(ČSSD) – lidská práva. Koalice má v dolní komoře 111křesel, opozice 89 a vláda musí dostat důvěru do 30ti dnů.

Premiér Fico favoritom slovenských prezidentských volieb

15 kandidátov sa zaregistrovalo do marcovych priamých volieb slovenského prezidenta. Okrem terajšeho premiéra a
vôdcu sociálnych demokratov Roberta Fica, ktorý je podľa priezkumov favoritom, odovzdala svoju kandidátku (ako
posledná) opozičná poslankyňa Helena Mezenská. Kandidátmi sú aj herec Milan Kňažko, bývalý premiér >>>>>>

***************************************************
ČS Knižní klub je opět tady...

sobota 1. března 14 – 16 hod. St Thomas Church, Telford Avenue, Streatham, SW2 4XW

Na programu diskuse o knize Jáchyma Topola: Kloktat dehet
Občerstvení bude k dispozici a pro malé ratolesti také creche. Místa si, prosím, rezervujte na c.okenko@hotmail.co.uk

***************************************************
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***************************************************
ZPRÁVY Z DOMOVA (pokračování ze str.4)
Ján Čarnogurský, poslanci Pavol Hrušovský, Peter Osuský a Radoslav Procházka, kardiochirurg Viliam Fischer,
priemyslník Andrej Kiska, Milan Melník a Gyula Bárdos, Jozef Behýl, Ján Jurišta, Stanislav Martinčko a Jozef Šimko.
Podmienkou kandidatury byla podpora 15 poslancov parľamentu aľbo 15.000 podpisov občanov.

ZPRÁVY Z DOMOVA VE ZKRATCE

Z dokumentu

V týchto dňoch vyšla jubilejná vedecká ročenka Slováci
Karlovy univerzity
v zahraničí č. 30. Ponúka štúdie a materiály, ktoré sa dotýkajú
o Janu Palachovi:
krajanskej problematiky a života Slovákov v zahraničí (dejiny
Mladý Václav Havel
Slovákov v zahraničí, ich literatúra, jazyk, osobnosti, zvyky i
žádá v lednu 1969
tradície) i veľa aktuálných informácií z krajanského života,
sněmovnu
recenzie na nové publikácie, venuje sa dôležitým jubileám.
o nové volby
Ako informuje vedecká pracovníčka matice PhDr. Zuzana
Pavelcová, ročenku si môžete zakúpiť na adrese matice aj cez internet na http://vydavatel.sk/kniha/slovaci-v-zahranici30. Informácie, ako sa stať jej autorom/ prispievateľom nájdete na adrese Matica slovenská, Krajanské múzeum,
Mudroňova 1, 036 52 Martin, tel.: 043/ 413 30 67 aj na adresách aj e-mailoch: domhronskeho@matica.sk ,
mailto:domhronskeho@matica.sk, www.matica.sk, http://www.matica.sk/ o Svätý Otec 28.januára autorizoval
dekréty Kongregácie pre kauzy svätých. Prvý sa týkal mučeníctva španielskeho kňaza Pedra Asúa Mendia,
zavraždeného z nenávisti k viere počas prenasledovania Cirkvi v Španielsku v r. 1936. Ostatné dekréty sa týkali
uznania čností dvoch rehoľníkov - Giuseppeho Girelliho (1886 - 1978) a Zaccariu Salteriána Vizcara (1887 - 1957) pochádzajúcich z Talianska a Španielska; ďalej štyroch rehoľných sestier z Kanady, Malty, Argentíny a Brazílie Marcella Mallet (1805-1871), Virginia De Brincat (1862-1952), Maria Benedetta Arias (1822-1894), Noemy Cinque
(1913-1988) a jednej talianskej vdovy Elisabetty Sanna (1788-1857). (TK BKS)
o

DOPIS Z PRAHY

Pod jednou střechou
Určitě se to nestává jenom mně: je něco - problém, otázka, téma - o čem neslyšíte jak je rok dlouhý a jednou náhodou - se o tom někdo zmíní. A náhle - podle jakési neznámé zákonitosti - o tom mají besedu v televizi, je o tom
iterview v novinách a rozebírá to s vámi taxikář.
Loni v listopadu mi kamarád v Londýně povídal o svém třicetiletém synovi, který - dokončiv druhou vysokou školu
- přistál zpět v rodičovském domě a zahájil s rodiči jednání o možném přistěhování přítelkyně.
Brzy po návratu do Prahy jsem v čekárně u doktora vzal do ruky psychologii věnovaný měsíčník. A hle, tam populární
český psycholog s německým jménem rozebírá otázku "mamánků", jak prý se u nás nazývají (můj londýnský známý
zase hovořil o "boomerang generation"). Populární psycholog zastával názor, že dlouhodobé soužití dvou generací
pod jednou střechou může být blahodárné pro obě strany. Kritická situace ale prý nastává, když si "mamánek" přivede
do rodičovského domu (bytu) partnerku či partnera.
Po Vánocích jsem šel na pivo se spolužákem Martinem, a po druhém se pustil do otázky, kterou se zřejmě
odhodlával ventilovat od samého počátku. Dcera se mu vrátila z "Erasmuse" a dalšího studia v Holandsku a opět
obsadila svůj pokoj v panelákovém bytě. Je to v pořádku, když už je jí skoro třicet? Existuje vůbec nějaká jiná
možnost? Ani jsem nevěděl, co na to říct.
Do čtvrtice nacházím v sobotních Lidovkách graf, který ukazuje podíl mladých lidí v Evropské Unii ve věku 25 - 34
let, kteří stále bydlí se svými rodiči. Příliš mě nepřekvapilo relativně vysoké procento v případě České republiky, kde podle statistiky - takto bydlí třetina sledované věkové skupiny. Nejsamostatnější se jeví mladí Dánové (1,8 %), zatímco
ve Velké Britanii rodičovský útulek využívá necelých patnáct procent pětadvaceti až čtyřiatřicetiletých. Zajímavé je i
"osmadvacáté místo" Slovenska, kde prý u rodičů přebývá více nežli polovina osob této věkové kategorie.
Chtěl jsem tento zajímavý jev náležitě rozebrat sociologicky, ekonomicky a psychologicky. Jenomže tohle psaní už
začíná být zas moc dlouhé. A tak mi snad odpustíte, když rozbor odložím na příště a dnes skončím vtipem, který jsem
zaslechl ve výčepu U Pinkasů, a který i jinak pasuje k mé dnešní problematice.
Baví se tři duchovní o životě.
"My věříme, že život začíná okamžikem početí,"řekl katolický duchovní.
"Já jsem přesvědčen, že o životě lze hovořit teprve od okamžiku, kdy dotyčný spatří světlo světa," pravil evangelík.
Starý rabín debatu uzavřel. "Život začíná, když děti odejdou z domova."
Od Pinkasů, kde jsem se stavil na jedno (a dopsat dopísek) všechny v Londýně srdečně zdraví
Honza Krátký

***************************************************
British, Czech &Slovak Association srdečně zve krajany na pravidelná setkání

,,Get to know you''.
Příští je 12.února od 19 do 23 hod., jako vždy v Čs. nár. domě, 74 West End Lane, NW6, (vždy 2. středa v měsíci)
Info na bcsa@bcsa.co.uk nebo tel. :0208-795-4875 643 či na adrese: 643 Harrow Rd, Wembley, HA0 2EX

***************************************************
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***************************************************
Nenechte si ujít, aneb trochu kultury v Londýně v únoru
7.února v 19.30 vystoupí v Hall1, King‘s Place, 90 York Way, London N1 9AG komorní orchestr Endmyion. Na programu
skladby Beethovena, Debussyho, Saint-Saens, Martinů (Tři madrigaly) a Ravela. Info: 0207 520 1490 a www.kingsplace.co.uk
o Od 12.února do 23.února se představí ve výstavní síni 180 Strand, WC2R 1EA čeští, slovenští a maďarští módní návrháři
skupiny We 4 Fashion, součásti International Fashion Showcase pod patronátem České návrhářské rady a dalších organizací.
Organizuje České centrum Londýn (Info str.6).
o 15.února v 19.30 představí HHH Concerts v St.Christopher’s Church, Wey Hill, Haslemere, Surrey GU27 1DD Alasdaira
Beatsona u klavíru. Program: Bartók, Janáček (V mlhách), Beethoven a Schuman. Info: 01428 652448 a haslemere.com/hhh/
o 18.února v 19.30 provede v Cadogan Hall, Sloane Terrace, SW1X 9DQ English Chamber Orchestra pod taktovkou Andrewa
Littona a u klavíru Bezhod Abduraimov a Stanislav Ioudenitch, skladby Ravela, Mozarta a Dvořáka (Legendy). Info a vstupenky:
0207 730 4500 a www.cadognhall.com
o 22.února ve 20hodin představí v Kings Place, 90 York Way, N1 9AG skladatelka Jocelyn Pook cyklus písní, hudby a videa
nazvaný ,,Drawing Life‘‘k 70.výročí začátku likvidace nacistického koncentračního tábora Terezín a inspirovaný poezií a
kresbami v táboře vězněných židovských dětí. Poté bude asi ve 21.20 následovat diskuse za přítomnosti 91tileté paní Zdenky
Fantlové, bývalé vězenkyně Terezína, Osvětimi a Bergen-Belsenu a hudebnice Sophie Solomon, umělecké ředitelky Jewish
Music Institute, která dílo Jocelyn Pook iniciovala a večer, který je součástí Jewish Book Fair, spoluorganizovala. Vstupenky po
26.50 librách (sleva £9.50) k dostání na http://www.jewishbookweek.com a http://www.jmi.org.uk
o Také 26.února v 18.30 pořádají The Friends of Czech Heritage v sále českého velvyslanectví přednášku Dr.Ireny MurrayŽantovské o dějinách Strahovského kláštera v Praze založeného roku 1143a řádu Premonstrátů u nás. Vstupné £15 a info také na
events@czechfriends.net . Také 26.2. v 19.30, Wigmore Hall, koncert Scottish Ensemble se Sophií Harmsen (mezzosoprán) pod
taktovkou Jonathana Mortona. Skladby Pavla Haase, Dvořákovy Písně milostné, Sukova Serenáda a Biber.Info: 0207935 2141
o

***************************************************
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 hod. posezení rodičů a česká školka a jesle v sále St.ThomasChurch,
Telford Avenue, SW2 4XW a každé úterý od 10ti do 12ti hod. Dětský klub, blízko ve Weir Link, 33Weir
Road. Měsíčně v sobotu od 19ti hod. Knižní klub. Info: c.okenko@hotmail.co.uk a 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

Czech Centre pořádá a organizuje výstavy, přednášky, koncerty atd , informuje Brity o možnostech podnikání, vzdělávání, atd

***************************************************
ZAJÍMÁ VÁS CO SE DĚJE V JINÝCH KRAJANSKÝCH KOMUNITÁCH?

Zkuste si na internetu najít http://krajane.radio.cz/

Budete překvapeni, je to totiž internetová platforma, určená k získávání a výměně informací, týkajících se zahraničních Čechů
v celém světě... A najdete tam i informace o londýnském Velehradě

***************************************************
ZAJÍMÁ VÁS ČESKÁ A SLOVENSKÁ HUDBA? STAŇTE SE ČLENEM A PŘIVEĎTE ANGLICKÉ ZNÁMÉ DO

The Dvořák Society for Czech and Slovak Music
Společnost sdružuje zájemce o českou a slovenskou hudbu a jako registrovaná charita pomáhá hudebníkům a tělesům doma

Podrobnosti najdete na internetu ( http://www.dvorak-society.org ) a další rád sdělí Terry Heard, Membership Secretary,
16 Colebrook Street, Winchester SO23 9LH. Tel.: 01962 864184, e-mail: membership@dvorak-society.org

***************************************************
VÍTE, ŢE VELEHRAD MÁ TAKÉ VLASTNÍ WEBSITE?

www.velehrad.org.uk

Nabízí mnoho informací. Příspěvky na činnost Velehradu - zatím zasílejte 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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