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V duchu paraolympijského soutěžení
do nového školního roku...

Měsíc září je vždy začátkem školního roku a pro neškoláky začátkem nového pracovního
cyklu po dovolených. Pro našince je také měsícem sv.Václava a státotvorně-církevních
úvah (viz. Duchovní slovo Otce Pavla Smejkala z Manchestru a také pozvánku na naší
už opravdu tradiční velehradskou Svatováclavskou na této straně). Letos ovšem žijeme i
my spolu s Brity zdravým soupeřením světových sportovců na londýnské Paraolympiádě,
která nám (po pro nás docela úspěšné Olympiádě) připomíná, že tělesné postižení
nesmí být důvodem k rezignaci a házení flinty do žita, což nám ostatně po věky hlásali
světci i církevní otcové v kontextu ,,pokorného i nezlomného nesení kříže‘‘. Názory a
stanoviska katolické církve v ČR a jejího nového vůdce, kardinála Duky, kterého jsme na
londýnském Velehradě nedávno s radostí uvítali, byla vyjádřena v rozhovoru, který
poskytl deníku Právo a jehož druhou část nyní z jeho website otiskujeme. Svatováclavské
posvícení také přináší podzimní obnovení obvyklých aktivit londýnského Velehradu a
letos i pokračování diskuse na aktuální téma ,,jak dál‘‘ ohledně Velehradu a naší
komunity (viz. Dopisy čtenářů). Pěkné počtení a návrat do reality všedních dnů... /jn/

D U C H O V N Í SL O V O P. Pavla Smej kala z M anchestru

,,Myslete na chorál, malověrní...‘‘

Svatý Václav – po tisíciletí stále vzorem
Kdo to byl vlastně sv.Václav? Snad se vám tato otázka může zdát zbytečná - ale známe opravdu dobře tohoto našeho
národního světce? Každý jistě zná Myslbekovu jezdeckou sochu na Václavském náměstí v Praze obklopenou dalšími
národními svědci - sv.Vojtěchem, sv.Prokopem, sv.Ludmilou a sv.Anežkou Českou - Přemyslovnou, tedy místo, kde se
často shromažďovali lidé v důležitých chvílích zlomů v dějinách naší země. Známe jistě kapli sv.Václava v pražské
katedrále, kde je tento světec pochován a kde jsou uchovávány i české korunovační klenoty. Mnozí byli i ve Steré
Boleslavi, kde byl sv.Václav zavražděn na hradě svého mladšího bratra Boleslava. Je však rovněž velmi důležité si
připomenout, že sv.Václav žil v 10. století - na počátku křesťanských dob u nás, kdy ještě přetrvávaly mnohé pevně
zakořeněné pohanské zvyky a proto jeho křesťanský způsob vlády, snaha o kulturní a náboženské povznesení země a
prosazování spravedlnosti u všech narážely často na odpor, zvláště u ještě mnohdy pohanské šlechty.
>>>>>>

****************************************************
Správní rada charity londýnského Velehradu srdečně zve všechny krajany na tradiční

SVATOVÁCLAVSKOU SLAVNOST

v neděli 30. září 2012 od 15 do 18ti hodin v prostorách londýnského Velehradu

Slavnostní mši svatou přijede z Prahy celebrovat otec dr.Vojtěch Eliáš, předseda Arcibiskupské charity,
s kterým jsme měli příležitost setkat se při květnové návštěvě Otce kardinála Dominika Duky

Občerstvení (opékané klobásy, pivo...), diskuse o budoucnosti Velehradu, zábava
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Svatý Václav – po tisíciletí stále vzorem (pokračování ze str. 1)
Tak jako byl mnohými milován pro svou lásku a mírnost k chudým, na druhé straně byl nenáviděn pro
nesmlouvavý přístup k různým společenským křivdám. Jak rovněž víme z dějin, velký vliv na jeho výchovu a víru měla
jeho babička - sv.Ludmila, která přijala podle tradice křest přímo od sv.Metoděje, jenž přišel se svým bratrem
sv.Cyrilem do naší země v r. 863 po Kristu, jak si připomínáme v tomto jubilejním Cyrilometodějském roce, který
vyvrcholí 5. července příštího roku na Velehradě, kam je pozván i papež Benedikt XVI.
A právě doba, v níž sv.Václav žil je nám i pro časovou vzdálenost dost blízká. Přece i dnes je mnoho
novopohanských tendencí v životě naší současné společnosti - především konzumní způsob života a bezbřehý dravý
egoismus, který nebere ohledy na nikoho. A není nám právě v tomto směru život sv.Václava denní výzvou a inspirací k
následování? Byl věrným synem jak své země, tak Kristovy Církve. Přes překážky kráčel pevně za Kristem až ke své
mučednické smrti, kterou vyvolala fanatická zloba nepřátel. On v síle Kristova evangelia stál na svých křesťanských
zásadách a nebál se čelit zlu. Zemřel v mladém věku a i proto je tak blízký mladým lidem. V době, kdy se mladí
nechávají nadchnout různými superstar v oblasti hudby, herectví i sportu - což jistě nemusí být špatné - mají v osobě
tohoto světce už přes tisíc let stále živý a následováníhodný vzor.
Vzpomínám si na bezprostřední a strhující atmosféru setkání mladých s papežem Benediktem XVI. ve Staré
Boleslavi právě v den sv.Václava-28.září 2009. Svatý otec tehdy ve své promluvě při bohoslužbě vyzdvihl pro mladé
lidi zásadovost a opravdovost živé víry tohoto světce a jeho slova se setkala s živou odezvou a spontánní radostí.
Sv.Václav může a má být zároveň vzorem i našim politikům - sám byl nejvyšším představitelem naší země knížetem. Jak je dnes zapotřebí čestnosti a pravdivosti právě v těchto společenských kruzích je více než jasné.
Ano - žije tedy v srdci Evropy sice malý národ, ale je to zároveň národ, který má být na co hrdý ve svých dějinách.
Tento národ si již přes tisíc let předává právě od dob sv.Václava odkaz jeho víry a proto se k němu utíkal o pomoc a
ochranu ve všech dobách své pohnuté historie, zvláště v těch chvílích nejtěžších. Abychom se tedy my, Češi, za sebe
nemuseli stydět - i tady ve Velké Británii - nechme se znovu ve svém lidském i křesťanském denním rozhodováním
oslovit životem sv.Václava. Nesme jeho odkaz pravdivě i budoucím generacím - i když to nebude vždycky snadné. Ani
pro něj to nebylo snadné, ale opírejme se jako on o křesťanské zásady, které nás nemohou zklamat. Pak můžeme
pravdivě a s důvěrou vzývat jeho pomoc v našem známém Svatováclavském chorálu:"Ty jsi dědic české země,
rozpomeň se na své plémě, nedej zhynouti nám ni budoucím, svatý Václave! Kriste eleison."
Pro naše bratry Slováky bych chtěl připomenout den 15. září, kdy připadá v celé církvi památka Panny Marie
Bolestné, hlavní patronky Slovenska. V duchu jistě s nimi zalétáme na posvátný Šaštín, kde se v tento den shromažďují
tisíce slovenských věřících, aby prosili za budoucnost svého národa. Jistě dobře vědí, že právě přímluva Matky Boží
byla v jejich historii pro ně rozhodující. Na závěr měsíce září - na den 29. - připadá svátek sv.archandělů Michaela,
Gabriela a Rafaela. Víme, že své anděle ochránce a dobré strážné duchy mají všichni lidé i jednotlivé národy a města.
Tito tři patří k těm nejmocnějším. Michael, jehož jméno znamená" Kdo je jako Bůh?", je označován jako vůdce
nebeských vojsk a vítěz nad démonem - ďáblem. Gabriel znamená" Muž Boží", je zvěstovatelem důležitých zpráv od
Boha pro lidstvo - vzpomeňme na jeho poselství Panně Marii o narození Ježíše Krista. Rafael znamená" Bůh uzdravil."
Mluví o něm starozákonní kniha Tobiáš a bývá vzýván jako průvodce cestujících. Kéž nás pomoc a ochrana těchto
svatých archandělů stále provází na našem pozemském putování.
To vám všem i sobě ze srdce přeje a vyprošuje P.Pavel Smejkal, Manchester.
(PS : Vážení čtenáři Velehradského zpravodaje - milí krajané z Čech, Moravy, Slezska i Slovenska - pevně věřím, že
nebude ke škodě tohoto listu pro naše krajany žijící ve Velké Británii, když bude v jeho obsahu zařazeno také pravidelné
duchovní slovo. Na tento měsíc září jsem si pochopitelně vybral jako hlavní postavu sv.Václava - knížete a mučedníka,
hlavního patrona českého národa.)

****************************************************
SVU – Britská skupina Československé společnosti pro vědy a umění srdečně zve na

setkání s věhlasným ilustrátorem

A lexem B rychtou M B E ,

který pohovoří o své práci

v sobotu 29. září ve 14.30 na londýnském Velehradě
Je známo, že knihy ilustrované Alexem Brychtou jsou používány v 80ti procentech britských základních škol jako
účinné pomůcky při výuce čtení a jsou také zaváděny v řadě dalších zemí. Alex Brychta předvede ukázky svých
ilustrací a odpoví na dotazy. Pak bude jako obvykle následovat občerstvení. Přiveďte přátele a známé.
Další informace Velehrad (22 Ladbroke Square, London W11, Metro Notting Hill Gate) a předseda Milan Kocourek – 01932-259616
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,,Církev musí mít stejný zájem jak
o věřící, tak o ateisty...’’

Internetové stránky Otce kardinála Duky přetiskly rozhovor redaktora deníku Právo
Oldřicha Dandy s ním, publikovaný koncem května. Dnes následuje druhá, závěrečná část
tohoto důležitého rozhovoru. První část končila odpovědí na otázku ohledně ekonomiky země.
O Ani vy to nevyřešíte, ale můžete kritizovat politický provoz, zkorumpované a neschopné politiky. Co říkáte na to, že chytili

při přebírání úplatku Davida Ratha?
Co na to mohu říci? Poctivost, kterou hlásáme, platí pro každého. Pokud ale všechny stránky novin zaplníte kauzou exhejtmana
Ratha se sedmimiliónovým úplatkem, musíte sami cítit, že je to neadekvátní. Protože sedm miliónů, když to bratru převedu, tak by
bylo za vlády soudruha Jakeše sedm se t tisíc korun. Takové úplatky se řešily i tehdy na krajských úřadech a ministerstvech.
Tady úplatky byly a jsou. Já se mohu přiznat, že jsem jednou šel za socialismu koupit stavební materiál na opravu kostela a měl
jsem za úkol – strašně jsem se styděl – odnést do stavebnin bonboniéru. Protože to byla podmínka, abychom si otevřeli dveře k
cihlám. Určitý způsob korupčnictví je starý hodně dlouho. Je smůla, že když už to jednou člověk udělal, má si uvědomit, že jednal
špatně, a říci sbohem, zklamal jsem.
Co mě i lidi ale zlobí, je, že ti přistižení začnou unikat a svádět to na druhé. Druhý problém je, že část společnosti řekne, že
hloupý měl si dávat pozor a dělat to chytřeji. Problém je to vážný, ale hlavní potíž vidím v tom, že máme v Evropské unii nízkou
produktivitu práce a také velký podíl nekvalitní práce. Vezměte si například dálnici, na které rok a půl od otevření začaly totální
opravy, protože se to začalo bortit. Zákonem se to ale nevyřeší; když do zákona napíšou, že se nekradou hřebíky, kladívka a prkna,
tak se zloděj zednické lžíce bude u soudu bránit, že ta v zákoně nebyla napsaná. Je to morální krize, kdy si lidé říkají, že vše je
dovoleno, a to na všech rovinách.
O Co s tím?
Taková období jsou a budou a v takovém období se musí objevit jako v Sodomě a Gomoře skupina spravedlivých, kteří se tomu
postaví. Myslím, že se ty kauzy řeší a že je to určitý krok k nápravě.
O Jak se vám líbí práce současné vlády? Neměli byste ji nabádat, aby neškrtila tolik sociální výdaje?
Sociální škrty by se měly určitě více prodiskutovávat, ale též nesouhlasím s demonstrováním za každou cenu a blokováním dopravy.
O Vy jste se k tomu již vyjadřoval a demonstranty naštval tím, že jste je nazval lůzou…
Nemluvil jsem o lůze, ten nadpis jsem článku nedal já. Mluvil jsem o ochlokracii, to není jen lůza, ale i dav…
O Co ale mají ti lidé dělat, když si myslí, že vláda škrtá příliš, i když to není zapotřebí, a že by měla hospodařit i jinde?
Každá vláda, která dělá reformy a musí škrtat, nepůsobí dobře ani na mě. Diskuse by se měla vést hlavně v rámci tripartity, ale tam si
musí lidé opravdu umět naslouchat. Já ale vidím, že ta ochota tady moc není.
O Co znamená pro církev – která je založena na nauce o spáse a zatracení a na morální teologii – to, že v nebe už dnes věří
málokdo, pekla se nikdo nebojí a na slovo morálka mají lidé alergii?
Nebyl bych si tak jistý tím, v co lidé věří či nevěří. Jistě se řada lidí netěší na věčnost, a to z různých důvodů. U morálky je to
složitější. Pokud ji budu chápat jako seznam předpisů a nařízení, které omezují moji svobodu, tak je pochopitelné, že se z toho
radovat nebudu. Ale již od Aristotela existuje přesvědčení, že etické normy napomáhají rozvoji člověka. Autoři bible říkají, že je to
cesta k lidskému štěstí. My můžeme na morálku nadávat, ale na druhou stranu jsou lidé naštvaní kvůli korupci, protože se krade, je
málo bezpečno a mezi lidmi vymizela slušnost. Ale to jsou porušena mravní pravidla. Nakonec každý zjistí, že pokud nejedná podle
morálních pravidel, tak nejenže přivodí mnoho bolesti druhým, ale i sobě.
O Co vy jako církev můžete nabídnout společnosti a lidem, kteří dnes chtějí všechno hned a tady?
Máte pravdu, žijeme v takové společnosti. Všechna ta technická zařízení nám to dovolují. Hned se dovolám, hned se pomocí televize
dozvím, co se děje na druhém konci zeměkoule, hned si mohu vybrat peníze z banky, a když nemám, tak mi půjčí. Stejně jako
sportovci a umělci musíme být s tou morálkou trpěliví a krůček po krůčku vychovávat ostatní i sami sebe.
Když jsem si posteskl na techniku, tak musím připomenout, že dnes není práce kněží jen v osobním kontaktu, ale i s mobilem v
ruce nebo při vyřizování e-mailů. To je určité ulehčení. Těžší je to, že dříve byl farář autoritou a ta autorita byla přijímána. Ale dnes
jsme svědky toho, že se kácejí všechny autority, včetně autority státu. V této situaci je autorita duchovního mnohem těžší. Už se
nemůže opírat o to, že je tu za církev, ale musí do popředí vystoupit jeho osobní autorita.
O Přestože žijeme dvacet let ve svobodě, kdy vám nikdo nezakazuje hlásat vaši víru, církev ztrácí popularitu a věřící. Proč?
Jednou příčinou je demografický úbytek v celé Evropě. Ten Evropa doplňuje z jiných etnik a většina těchto etnik nevyznává
křesťanství, ale islám nebo buddhismus. Druhou věcí je, že Evropa patří mezi nejvyspělejší části světa a my pokulháváme v
komunikaci s akademickou sférou, to znamená se světem přírodovědy a techniky.
My sice dokážeme pomáhat v rozvojových zemích napříkld s výstavbou nemocnic a škol, ale nedokážeme dobře vstoupit do
vzdělávacího procesu hlavně na základních školách a oslovovat ty nejmenší. Je to také kvůli tomu, že používáme pomůcky ke
katechezi, které jsou čtvrtstoletí za vývojem. Určitě bychom lépe oslovili děti, kdybychom neměli jen tištěné sešity, ale třeba také
programy pro počítače.
>>>>>>>>>>>

****************************************************
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 (podnikateľskej, sociálnej, kulturnej).

http://www.slovenskecent rum.sk
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,,Církev musí mít stejný zájem jak o věřící, tak o ateisty’’

(pokrač.rozhovoru s kardinálem Dukou ze str.3)

O Přestože žijeme dvacet let ve svobodě, kdy vám nikdo nezakazuje hlásat vaši víru, církev ztrácí popularitu a věřící. Proč?

Jednou příčinou je demografický úbytek v celé Evropě. Ten Evropa doplňuje z jiných etnik a většina těchto etnik nevyznává
křesťanství, ale islám nebo buddhismus. Druhou věcí je, že Evropa patří mezi nejvyspělejší části světa a my pokulháváme v
komunikaci s akademickou sférou, to znamená se světem přírodovědy a techniky.
My sice dokážeme pomáhat v rozvojových zemích napříkld s výstavbou nemocnic a škol, ale nedokážeme dobře vstoupit do
vzdělávacího procesu hlavně na základních školách a oslovovat ty nejmenší. Je to také kvůli tomu, že používáme pomůcky ke
katechezi, které jsou čtvrtstoletí za vývojem. Určitě bychom lépe oslovili děti, kdybychom neměli jen tištěné sešity, ale třeba také
programy pro počítače.
O Není to také v tom, že společnost se vyvíjí jinam, než co brání církev?
Důsledkem globalizace a technické revoluce se nacházíme částečně v troskách starého světa a částečně tam, kde začíná svět nový.
Názorový střet vede v církvi i ve společnosti k tomu, že se někteří lidé stávají uzavřenějšími a až fundamentalističtějšími. Na druhé
straně je tu silný proud, který z toho vyvozuje, že vše je dovoleno. Já si myslím, že jde o krizi racionality; spoustu věcí, které se dějí,
nelze logicky vysvětlit. Je to kvůli nejistotě, která vzniká z toho, že lidé nemají čas vývoj a události reflektovat. Všichni – my v církvi i
politici – žijí ze dne na den.
O Neměla by církev naopak využít nejistoty lidí a nějakou jistotu lidem nabídnout?
To je velká pravda, ale když ztrácejí autoritu všechny instituce, ztrácí autoritu i církev. Kdysi se svatý Augustin bavil s jedním
biskupem o tom, jak postupují barbarská vojska. A když ten biskup řekl, že je to konec světa, svatý Augustin mu odpověděl: „Ne, to
se rodí nový svět.“ Jestliže si toto církev uvědomí, bude schopna adekvátnějším způsobem člověka oslovit.
O Zažije církev v Evropě ještě svou hvězdnou dobu, nebo to s ní půjde už jen z kopce?
Nejsem prorok, ale domnívám se, že přítomnost základních principů se jeví jako nosné těžiště, ze kterého můžeme vycházet. Máme
padesát procent rozvodů, ale existují průzkumy, ve kterých 80 procent dospívajících tvrdí, že chtějí žít v pevné rodině s otcem i
matkou. Mnohokrát v dějinách jsme zažili, že krizové momenty vyvolají nostalgii po hodnotách.
O Co říkáte hnutí neposlušných farářů v Rakousku, kteří např. volají po dobrovolném celibátu a větším zapojení laiků do
provozu církve?
Je to určitá reakce na to, že Evropa v duchovní dimenzi slábne. Na jedné straně máme tradicionalistické směry, na druhé ty, kteří
chtějí změnu, protože se mění společnost. Například zrušení celibátu kvůli nedostatku kněží. Ale já musím říci, že nedostatek
duchovních mají i ty církve, které nemají celibát a mají mezi duchovními i ženy.
Problémem je spíše služba a představa, že nejsi v zaměstnání osm hodin, ale musíš být připraven sloužit vždy. To chce určitou
připravenost, a proto se původně zformoval celibát. Jeho zrušením nevyřešíme nedostatek kněží. My potřebujeme, aby došlo k
vnitřnímu obnovení, které povede kněze k uvědomění, že k jejich povolání je potřeba mnoho, ne-li všechno, ale také že vede k
naplnění jejich života.
O Zvenčí viděno ale církev působí uzavřeně, symbolizují to zavřené kostely. Vím, že se obáváte zlodějů. Ale nešlo by s tím
něco udělat? Protože pro poutníky a turisty může být otevřený kostel často oázou v poušti?
To je bohužel určitý nešťastný fenomén. Když k nám přijede Polák, tak řekne, vy jste evangelíci, protože máte zavřené kostely.
Evangelíci mají prosté kostely určené pouze pro bohoslužebný proces. Také pro mě jsou zavřené kostely signálem uzavřenosti
církve.
Mezi faráři přežívá nejen strach ze zlodějů, ale i pocit, že mi společnost nerozumí nebo mi dokonce ublížila – v případě starších
kněží – a proto raději otevřu kostel jen pro bohoslužbu. My proto pořádáme Noc kostelů (1. června), kdy si lidé mohou kostely
prohlédnout, poslechnout si koncert. Souhlasím s větou kardinála Schönborna, že církev musí mít stejný zájem jak o věřící, tak o
ateisty a agnostiky. Pokud se to církvi nepodaří, zůstane na okraji. (z webových stran kard Duky)

K R Á T C E Z L O N D Ý N A...
O 7.augusta vystúpil s veľkým úspechom v divadle Sadler’s Wells Slovenský národný folklorný

balet Lúčnica. 62-ročný umelecký súbor očaril predolympijský Londýn krásou, temperamentem
aj technickou originalitou. O Český olympijský reprezentační dům Czech House v centru čtvrti
Islington hostil během Olympiády desítky nejrůznějších sportovních, uměleckých i jiných
kulturních programů a londýnský autobus Davida Černého vzpírající se na rukou přilákal tisíce
návštěvníků (a to nejen do české restaurace na guláš či svíčkovou). Dům otevřel prezident Václav
Klaus spolu se starostou Islingtonu, velvyslancem Žantovským a předsedou olympijského výboru
Jiráskem. O Slovensko vykročilo do olympijského dění výstavou čičmanské folklorní architektury v
sále slovenského velvyslanectví, kterou otevřel prezident Ivan Gašparovič. O Bývalá redaktorka
Svobodnej Europy Agneša Kalinová predstavila na slovenskom veľvyslanectve svoju knihu
Prezident Klaus v Czech House
,,Mojich 7 životov‘‘. O Český velvyslanec Michael Žantovský uspořádá 11.září tradiční charitativní
,,Garden Party‘‘ na podporu English College Foundation pod vedeném baronky Rawlings, která podporuje stejnojmennou školu
v Praze. Vstup do prostor zahrady rezidence bude volný, avšak očekávaný příspěvek charitě by měl být minimálně 35 liber na osobu.
O Bývalý konzervativní poslanec britského parlamentu Raymond Mawby, který zemřel v roce 1990, byl v šedesátých letech placen
československou rozvědkou za drobné informace z parlamentu.

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

BCSA - British, Czech and Slovak Association
Zve na pravidelné ,,Get to know you'' od 19 do 23 hod v Čs. nár. domě, 74 West End Lane, NW6, vždy 2. středu v měsíci.
Příští bude 12.září. Další info na bcsa@bcsa.co.uk nebo na tel. 0208-795-4875 643 Harrow Road, Wembley, HA0 2EX

****************************************************
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K RÁ T C E Z DO M O V A

O Bývalý premiér úřednické vlády od roku 2009 Jan Fischer a v poslední době viceprezident londýnské EBRD ohlásil, že nasbíral

potřebných 50.000 podpisů, aby mohl startovat jako kandidát na prezidenta ČR ve volbách v příštím roce. Fischer zatím vede
v žebříčku popularity před expremiérem Milošem Zemanem. O Od 28.septembra do 4.októbra sa bude v Levoči konať hudobný
festival organizovaný Davidem a Naďou Conway. Festival sa koná už piatý rok, je nazvaný ,,Levočské babie leto‘‘. V kongresovej
hali, divadle aj na zámku v Markušovciach zahrajú predné európské orchestry a sólisti. Informacie na: info@lblfestival.eu O Alojz
Hlina, poslanec slovenského parlamentu pristavil tank pred vilu Vasiľa Biľaka v Bratislave na protest proti skutočnosti, že za podporu
sovietskej okupácii roku 1968 nebol Biľak odsúdeny ani potrestaný. Biľak bol jedným zo signatárov tzv. pozývacieho listu do Moskvy.

VÝBĚR Z DOPISŮ

,,Budoucnost Velehradu leží na srdci nám všem...‘‘
Vážený pane inženýre Stáně, vážení správci,
děláte na Velehradě skvělou práci a dovolte abych Vám vřele poděkoval. Co se týče budoucnosti Velehradu,v článku ‘Za návštěvou
kardinála Duky a jak dál’ (Z(S) pravodaj 42) čtu zajímavé argument a postřehy nicméně nejsem si jist zda souhlasím s větou:
‘….Jinými slovy, londýnský Velehrad se bude muset stěhovat’. Napadá mě co by na to řekl Otec Lang. Zatímco se z článku
dozvídám, že prostory Velehradu jsou nedostačující pro větší krajanské akce a reprezentační účely, postrádám informaci, kterou si
cvrlikají vrabi na střeše, totiž že Velehrad potřebuje na strukturální opravy peníze, kterých údajně nemá dost.
Přiznám se zcela upřímně, že nejsem přítelem myšlenky stěhování Velehradu. Mluvil jsem s několika krajany, kteří smýšlí stejně
a zde jsou některé nápady:
l. Hlavní společenská místnost v přízemí budovy na úrovni vchodu se dá rozšířit směrem do zahrady probouráním zdi s oknem
– získá se tak dost metrů dodatečného prostoru.
2.v prvním patře se dá rozšířit kaple o další místnost probouráním příčky.
3.pod správným vedením by krajané-dobrovolníci jistě rádi chodili na brigády k provádění stavebních úprav, čímž by se ušetřilo
na pracovních nákladech.
Provedením těchto stavebních úprav by se kapacita společenských místností Velehradu přiblížila kapacitě zasedacích prostor
velvyslanectví, které nám od pádu komunismu ve vlasti vždycky vycházelo vstříc a na jehož podporou se jistě můžeme spolehnout i
do budoucna.
Budoucnost Velehradu leží na srdci nám všem, už kvůli odkazu Otce Langa. Velice se přimlouvám za odložení stěhovacího
plánu na neurčito. Myslím si, že místo stěhování by bylo lepší a pro krajanskou obec prospěšnější se zamyslet nad stavebními
úpravami a jejich financováním.
S přáním všeho dobrého, Milan Kocourek
Walton on Thames, 10.července 2012

,,Přesně tohle bych byl mohl napsat ještě před dvěma lety...‘‘
Milý Milane Kocourku,
při čtení Tvého dopisu z 10.července jsem si několikrát říkal „ Přesně tohle bych byl mohl napsat (nebo podepsat) ještě před dvěma
lety.“
Představa, že by naše Charita a naše komunita měla opustit dům na rohu Ladbroke Square byla tabu jak pro mne, tak i pro
kolegy ve správní radě naší Charity dokonce i po tom, co v řadě odpovědí ve velehradské anketě 2008 byl vyjádřen názor, že dům
aktuálním potřebám naší komunity již neodpovídá.
Stavebně-technické průzkumy budovy, provedené v průběhu posledních desetiletí, bez výjimky vždy vyústily v požadavky oprav
jak konstrukce, tak i technických zařízení budovy.V průběhu let jsme následně realizovali značné množství oprav. Vyjmenuji jen, jako
vzorek, několik z těch, které se mi vybaví v paměti: statické podchycení konstrukce třetího nadzemního podlaží, výměna elektrických
rozvodů, výměna zdroje ústředního topení, oprava nefunkční ploché střechy, opravy oken a okapů, obnova koupelen a kuchyňky.
Uvádět úplný seznam by rozsah tohoto dopisu pořádně nafouklo.
Mimochodem, představa, že by některé z prací, které jsem zde vyjmenoval byly prováděny „brigádnicky“, se mi nejeví jako
reálná. Vždy se jednalo o opravy velmi naléhavé a vždy byl nutný nesnadný výběr mezi opravami, které byly potřebné, nezbytné a
těmi, u kterých prodlení mohlo mít velmi závažné následky. Netřeba asi dodávat, že rozhodujícím omezením byly vždy finanční
prostředky, kterýmí Charita mohla disponovat.
Asi před dvěma roky pro nás spřátelený architektonický atelier zpracoval studii rekonstrukce Velehradu v několika variantách,
které pak byly odborně oceněny. Všechny cenové odhady se pohybovaly v sedmimístných obnosech. V porovnání s těmito jsou
finanční prostředky naší Charity, i za předpokladu neobvykle velké štědrosti všech krajanů a příznivců, zcela zanedbatelné.
Druhou stránkou je, že Velehrad, který byl samozřejmě původně navržen a postaven jako rodinný domov pro středostavovskou
rodinu, svojí dispozicí jakž takž vyhoval převážně residenčnímu nebo „hostelovému“ využití. Jako místo pro setkání lidí
v množstvícca sta osob nebo větším (takové byly počty lidí, kteří přicházeli na nedávné velehradské akce) budova svojí dispozicí
nevyhovuje. Ani po případném prodloužení přízemní místnosti směrem do zahrady by se tento fakt zásadně nezměnil. >>>>>>

****************************************************
Milí přátelé, vážení zahraniční Češi,

jménem Mezinárodního koordinačního výboru zahraničních Čechů bychom vás rádi pozvali na konferenci

,,Krajané a problém generací‘‘, která se uskuteční v Praze 26.28. září 2012.
Jak název napovídá, budeme diskutovat o problémech střídání generací v krajanských komunitách a o tom, jak tyto problémy řešit.
První dva dny budeme jednat od 9 do 18 hodin v nové budově Národního muzea, v pátek 28. září pro vás připravujeme kulturní
program v Praze. Program najdete na www.zahranicnicesi.com. Registraci můžete potvrzovat emailem info@zahranicnicesi.com
nebo písemně na adrese MKVZČ, K Zahrádkám 1289, 15500 Praha 5, ČR. Konference bude probíhat v rámci širších oslav Dne
české státnosti, letos věnovaného Čechům v zahraničí. Oslavy vyvrcholí slavnostním večerem v Národním divadle, kterého se
budete moci zúčastnit 28. září ve 20 hodin. Těšíme se na shledanou.
Za MKVZČ Ája Vrzáňová-Steindler, Miroslav Krupička

****************************************************
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,,Přesně tohle bych byl mohl napsat ještě před dvěma lety...‘‘ (pokračování ze str.4)

Můj vlastní názor na udržení budovy či přesun Velehradu se změnil i přes to, že dům je pro mne i moji rodinu spojen s mnoha
událostmi, zkušenostmi a zážitky posledních 44 let života v Anglii. Nakonec ale jsem si musel připustit, že potřeby komunity, ke které
dnes patří i množství lidí z Čech, Moravy a Slovenska, kteří nyní přicházejí do Anglie, se změnily. Změnily se jak v porovnání
s dobou, kdy my jsme byli exulanty bez možnosti návratu, tak i vůči devadesátým letům minulého století.
Věřím, že věrnost odkazu Otce Langa (která pro mne osobně znamená mnoho) není argumentem pro odložení stěhovacího
plánu na neurčito. Otec Lang dokázal v různých situacích nacházet vynalézavé cesty k cílům, které si vytknul. I proto věřím, že by
porozuměl strategii, která nám má umožnit lepší službu komunitě, které on sám zasvětil své dny.
Nakonec ale přiznávám, že mě – a nejenom mě – se určitě zasteskne po starém domu v Notting Hill, který hrál tak významnou
roli v našich životech. S pozdravem Tvůj Antonín Stáně

Nenechte si ujít, aneb trochu kultury v Londýně a okolí v září

* Do 16.září ještě potrvá výstava fotografky Markéty Luskačové v Tate Britain. Výstava ,,Another London‘‘ je souborem
pohledů nejvýznamnějších fotografů světa a Markéta Luskačová je reprezentována šesti snímky.
* 8., 11. a 14. září v 19.00 uvádí British Youth Opera Smetanovu Prodanou nevěstu v Peacock Theatre, Portugal St., London
WC2A 2HT. Spoluúčinkuje Southbank Sinfonia pod taktovkou Petra Robinsona. Vstupenky: 0844 412 4322 a www.byo.org.uk.
* 8.září v 19.30 bude řídit tradiční poslední koncert cyklu Proms v Royal Albert Hall náš skvělý dirigent Jiří Bělohlávek. S BBC
symphony orchestra a sborem vystoupí Nicola Benedetti (housle) a Joseph Calleja (tenor). Na programu Sukova K novému životu,
Dvořákova overtura Karneval a skladby Verdiho, Pucciniho, Elgara, atd. Info: www.bbc.co.uk/proms a tel.0845 401 5040.
* Od 12. září bude v Handel House Museum, 25.Brook St., W1K 4HB otevřena výstava Schwarzenberské sbírky miniatur
kostýmů a karnevalových masek ze 17.století z krumlovského zámku s podporou Idlewild Trust. Info: www.handelhouse.org.
* 17.září zahraje v 19 hod. na slovenském velvyslanectví známé Duo ŠkampaRezek (cello a klavír) skladby J.S.Bacha,
Beethovena, Brahmse, Schumana a Debussyho. Vstupné 15 liber zahrnuje sklénku vína. Organizují The Friends of Czech Historic
Buildings, Gardens and Parks. Info a rezervace vstupenek events@czechfriends.net.
* 17., 22., 27., a 29.září v 19.30 (29. v 18.30) uvede English National Opera dlouho očekávanou operu Bohuslava Martinů
Julietta. Zpívá Julia Sporsén, Michela Peter Hoare, diriguje Edward Gardner. Info: London Colliseum (www.eno.org. 7379 1264).
* 19. až 22.září se na výstavě ,,100% Design“ ve výstavní hale Earls Court, předvede český design řady našich návrhářů.
* 29.září v 19.30, Sevenoaks, Kent, Benyounes Quartet, m.j. Janáčkovu Kreutzerovu sonátu. www.sevenoaksmusicclub.org.uk

****************************************************
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: +442073075180, Fax: +442073233709

Č .C. pořádá a organizuje výstavy, přednášky, koncerty a další akce, 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, M embership Secretary,
16 Colebrook Street, W inchester SO23 9L H . 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 obnovu Velehradu či na VZs zasílejte prosím na adresu: The Trustees, Velehrad,
22 Ladbroke Sq, London W11 3NA, šeky payable to St.Wenceslaus House-Velehrad Charity. Nebo na konto: 6860 9299, sort c. 60-15-33

****************************************************
Czech and Slovak Club in London
Chcete si pochutnat na tradičních českých a slovenských jídlech a napít se dobrého piva z našich končin?
Stačí dojet metrem do stanice West Hampstead (NW6) a o pár stovek metrů níž, 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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