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Nedávno se mi se ztrápeným výrazem svila jedna  
starší anglická známá, že neví komu, tedy asi njaké  
charit, by mla odkázat trochu penz, až bude opouštt  
tento svt. Potšil jsem ji opáením, že vypadá tak  
skvle, že nemusí myslet na odchod, avšak naléhala dál.  
Najednou se kolem pehnali dva ržolící skautíci s 
uniformami plnými našitých ,,bobík‘‘, ona si jich také 
všimla a já mohl jen s ulehením íci: ,,Te tu bžela  
odpov na Vaši otázku‘‘. Paní radostn pikývla, že  
ti si to urit zaslouží a že se jde dozvdt, jak to zaídit... 
      Vzpomnl jsem si na tohle setkání pi tení zprávy o  
letošním stém výroí založení našeho skautského hnutí, 
známého pod názvem Junák. Ano, v týdnu kolem 24.  
dubna vypuknou mohutné oslavy a všichni, kteí jsme  
byli, i chtli být a nemohli, leny Junáka, budeme  
vzpomínat. Z tch nejstarších krajan -- kteí už také 
sice nepamatují na ty zaátky pod vedením Antonína         
Benjamína Svojsíka v roce 1912, ani na to jak v íjnu  
1918 naši skauti fungovali jako spojky ,,muž íjna‘‘ i pi organizování poádku bhem svržení monarchie – ale 
pamatují na zákaz skautingu nacisty v roce 1940 a na pomoc Junák za SNP v roce 1944 a na barikádách v roce 1945. 
Stejn tak pamatují na rychlý poválený rst a druhý zákaz komunisty v roce 1950, kdy soudruzi naídili budovat 
Pionýr s rudými šátky podle vzoru z východu a bývalé skautské vdce poslali do vzení a lágr. My jsme pak jako kluci 
snili o tom dostat se do mýtického Foglarova oddílu nkde na Žižkov. Jak trvalý byl však odkaz pováleného Junáka, 
dokázalo jen pár msíc ,,Pražského Jara‘‘ v roce 1968, kdy už v prvním tém svobodném prvomájovém prvodu 
kráelo pár tisíc nových i starých len obnoveného Junáka. Netrvalo však dlouho a okupaní normalizace pinesla 
v roce 1970 další zákaz organizace. Po dvacítce let se komunismus konen zhroutil v roce 1989 a pišel nový rozkvt. 
Dnes v esku existuje pes 2100 oddíl Junáka s 45.000 leny a Slovenský Skauting má po desetiletí 6.000 len.  
      Naše generace obas naíká – a to asto právem – na situaci v echách i na Slovensku a na morální upadlost znané 
ásti spolenosti. Skutenost, že tam také zárove v moráln pínosném a disciplinovaném prostedí a navíc plném 
nauky rzných užitených dovedností, vyrstá tch 50.000 mladých i další desetitisíce tch, kteí už Junáku odrostli, i 
do nj teprve vstoupí, je více než nadjná. Z tch skautík i svtlušek totiž tžko vyrostou mafiáni, i zlodji. Skauting 
u nás ve vlasti i zde na ostrovech si tedy zaslouží naši podporu. Ta stará paní z úvodu už ví co má dlat... /jn/  

 
  pipravuje MÁJOVÉ SETKÁNÍ KRAJAN na londýnském                      
                                   Velehrad v nedli 6.kvtna 2012 od deseti hodin.  
        Pesný program nemá redakce k dispozici v dob uzávrky tohoto ísla. Rada zašle podrobný program 
májového setkání v prbhu dubna osobám na korespondenním seznamu. Informace budou rovnž uveejnny     
                na webových stránkách Velehradu (www.velehrad.org.uk) a v píštím ísle Z(S)pravodaje... 


 
 



                                               
ZPRÁVY Z DOMOVA VE ZKRATCE                                                                          
eskými médii hýbou odposlechy telefon mezi vlivným  
lobbistou a údajn ,,šedou eminencí‘‘ pražského magistrátu  
Romanem Janouškem, exprimátorem Bémem a úedn. uricou. 
Odposlechy mly odkrýt nekalé styky Janouška s expremiérem  
Topolánkem, dívjším ministrem zemdlství Gandaloviem a 
také s bývalým vdcem sociálních demokrat v Praze Hulínským. 
Janoušek srazil automobilem a vážn zranil, údajn v opilosti,  
ženu a eká na obžalobu. 
Po víazných vobách strany Smer Roberta Fica na Slovensku 
(s 83 poslancami zo 150ti) pokraujú jednania o zostavení vlády. 
Dezignovaný premiér hovorí o zmene volebného systému, po  
ktorej volá tiež opozícia a predseda KDH Ján Fige hovorí, že  
zmena si vyžaduje väší konsenzus. 
V R pomalu koní nedstojná panika ohledn nedostatku  
vajec a prudkým vzrstem jejich ceny po zákonném omezení  
nákup vajec od farem s nejmenšími chovatelskými klecemi. 
eši se baví zpackaným návrhem na pojmenování pražského  
letišt po Václavu Havlovi v Anglitin, což zejm navrhl  
nkdo s mizivou znalostí onoho jazyka. Návrh znl: Prague 
Airport – Václav Havel, tedy jakoby on byl  letišt a na internetu  
se objevil vtipný potisk na triko s nápisem: ,,Václav Havel není  
mým letištm‘‘. 
 


Tiskové oddlení eské biskupské konference  zveejnilo nezkrácené odpovdi generálního sekretáe BK Mons. 
Tomáše Holuba na otázky týdeníku Ekonom, reagovalo tak na lánek redaktora Josefa Pravce v posledním ísle 
(11/2012) tohoto týdeníku. Podle BK byla zveejnná reportáž o církevních restitucích znan podjatá a odpovdi 
vytrženy z kontextu nebo nebyly vbec uvedeny. Holub v jedné z odpovdí napíklad upozoruje: "Subjekty katolické 
církve byly jako vlastníci zapsány v pozemkových knihách, tedy v pedchdci dnešního katastru nemovitostí. Žádný 
režim nikdy nezpochybnil fakt, že církvi majetek patil. I komunistický režim znárodoval majetek církví stejným 
zpsobem jako každý jiný majetek v soukromém vlastnictví. Nehled na to, že žádná seriózní právní analýza, která byla 
na toto téma zpracována, nezastává názor, že by církev nebyla vlastníkem svého majetku. S tím souvisí i nález 
ústavního soudu Pl. ÚS 9/07 z 1. ervence 2010, který prohlašuje legislativní neinnost Parlamentu za protiústavní – v 
odvodnní Ústavní soud odmítá názory, že by majetek církvi kdysi nepatil." (Jak tu upozornil v beznu kardinál Vlk.) 
  
Z KOMUNITY A LONDÝNA  

V priestorách slovenského vevyslanectva pokrauje do 10. apríla výstava pod názvom Independent Scene - A Segment 
of Slovak Visual Art 1960 – 2000.  Výstava predstavuje výber diel nezávislých umeleckých osobností zo 60-tych rokov 
a mladších z neoficiálnej umeleckej scény v 70-tych a 80-tych rokoch i diela novej generácie umelcov nieovplyvnených 
komunizmom zo zbierky Prvej slovenskej investinej skupiny. Výstava bola otvorená za úasti takmer 150 diplomatov, 
umelcov, umeleckých kritikov, kurátorov ako aj milovníkov a študentov umenia príhovorom vevyslanca Miroslava 
Wlachovského a estného prezidenta Medzinárodnej asociácie kritikov umenia Henryho Meyrica Hughesa. Prítomní 
boli aj kurátorka výstavy Zuzana Bartošová a riadite odboru kultúrnej diplomacie MZV Slovenska Igor Otenáš.  

 

                                  Svaz Letc Svobodného eskoslovenska 
                                Svaz letc slouživšich v britském Královském Letectvu RAF ve Druhé svtové válce 
 
                                    Zve srden všechny krajany na tradiní pietní setkání u píležitosti výroí konce války 
6. kvtna 2012 v 15 hodin 

v eskoslovenské ásti Brookwoodského hbitova, nedaleko Wokingu v hrabství Surrey 
                            (blízko železniní stanice  Brookwood, South West Trains z Clapham Junction Stn.  12.23 a 13.23, doba jízdy 35 minut) 
za Svaz Letc Svobodného eskoslovenska jednatel pplk. J.G.Muller; estný pedseda gen.I.O.Schwarz a pedseda plk. A.Polák (01932-867004) 
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                                      ZPRAVY  Z KOMUNITY I LONDÝNA VE ZKRATCE                                                                                                                          
Velikononí dílny pro dti v jižním Londýn se tento rok velice vydaily, hlásí jejich  
                                         vedoucí Pavla Ezeh a dkuje Velehradu za podporu. Stejn tak se vydail i 29. bezna veer  
                                         eské poezie na velvyslanectví u píležitosti 100. Výroí úmrtí Jaroslava Vrchlického a 120. 
                                         výroí úmrtí Jana Nerudy. Na veeru pod názvem ,,Svt sarkofág je krásy‘‘ pednesli básn  
                                         Romana Sittová a Jií Lábus a za klavírního doprovodu Ivany Gavri zazpívala Lucie  
                                         Špiková. Podobn vydaené bylo týž den i zahájení výstavy ,,Operation Anthropoid:                                                            
                                         Britain, Heydrich and the Holocaust‘‘ ve známé londýnské The Wiener Library s promítáním 
skvlého                           hodinového filmu o atentátu na Heydricha režisér, historik a dokumentarist Jana a 
Krystyny Kaplanových a diskusí. Pišlo na 70 osob, pevážn Brit. Film bude znovu promítán v kvtnu (viz program) a 
je nepetržit promítán v pražském centru Doxy.  Bude konen odhalen pomník 55.573 bombardovacím letcm RAF, 
zahynulým ve Druhé svtové válce. Už zaal ,,Memorial Fund‘s Poppy Salute Appeal‘‘ formou obvyklých ervených 
mák a pomník bude odhalen 28. ervna v Green Parku po shozu milionu mák z historického bombardéru Lancaster. 
My pitom vzpomeneme i zahynulých letc slavné 311. sl. bombardovací perut! Kanál TV5 vysílal 25.3. program 
,,Battle of Britain: The Lost Evidence‘‘ se zábry start letoun 310ky a pak i zábry sgt.Jana Kauckého ped startem.  



 
Proslov kardinála Miloslava Vlka na vzpomínkové akci ´Nezapomínejme na obtikomunismu´, poadané u  
pomníku obtem v Praze na Újezd KDU-SL u píležitosti výroí neblahého únorového pue roku 1948
 
Vážení pátelé, protože pam lidská – jak je obecn 
známo – je krátká a o moderní nebo postmoderní 
uchvátané dob to platí dvojnásobn – je velice vhodné a 
potebné pipomínat si události, které osudov 
poznamenaly naši minulost a jsou schopny poznamenávat 
i naší pítomnost. Nejde ovšem pouze o pipomenutí 
historických událostí ped 64 lety, protože jde o lovka, o 
naše bratry a sestry, na které ony události minulosti tvrd 
dopadly. Akce má název „Nezapomeme na obti 
komunismu“, protože jsme povinni úctou a vdností k 
tm, kteí položili život za svobodu v boji proti zlu, které 
mlo obludnou podobu totalitního režimu. Jejich osudy 
musejí i dnes pro nás zstávat živou výzvou. 
     Tato vzpomínková akce má vlastn dva aspekty: chce 
nechat promluvit djiny, historii, která je pro nás 
„magistra vitae“. Minulé století se svými dvma 
totalitními režimy, založenými na podobných základech 
zla: na lži a nenávisti, rasové a tídní, jsou dležitou silnou 
lekcí, trvale platnou, že na nepravd a nenávisti nelze 
vybudovat trvalé perspektivy života, i kdyby byly 
podepeny vojenskou silou arzenál zbraní nebo 
ekonomickou mocí šestiny svta. Proto se oba režimy – 
nacismus a komunismus – zhroutily a padly. Lež a 
nenávist prost nemohou být nikdy základem života 
spolenosti, protože láska v pravd je síla, která je nosná 
pro život lovka i pro djiny. Je velmi nebezpené se z 
této mocné lekce djin – kterou jsme mnozí na vlastní 
kži zažili – nepouit. My, kteí si to uvdomujeme, 
máme povinnost pro lásku k druhým dávat toto pouení 
dále. Kdo se nepouí, vydává se do nebezpeí znovu  

prožívat dopad tžkých osud, které nás tehdy postihly. 
To není jen njaký strašák, ale tvrdá realita dneška. 
Staí tu namátkou uvést jména bankovního magnáta 
Bernarda Madoffa nebo mediálního magnáta Ruperta 
Murdocha. Pokraování mžete nacházet denn i v našich 
médiích. Souasná hospodásko-spoleenská situace naše 
i svtová jasn ukazují, že dnešnímu lovku, nám, 
historie uitelkou nebyla. Je to zejm tím, že dnešní 
lovk nemá dostatenou pokoru, aby si piznal, že si sám 
nestaí, že nevystaí s pravidly, která si sám vymyslí, že 
tu jsou vyšší autoritou dané zákony – nejen v pírod – 
které je nutno respektovat, protože jinak se musí jejich 
zanedbání bolestn zaplatit. Sobectví a nezodpovdnost 
tedy vedou ke katastrof i díve pevných  struktur. 
     Takovou hlubokou souvislost má dnešní pipomínané 
výroí s naší souasnou hospodáskou a spoleenskou 
situací: sobeckost, hrabivost, nezodpovdnost, lež, 
podvody, nepravdy – to je styl a plod minulých ideologií, 
které bohužel dnes vládnou a které nemohou vést do 
budoucna.  
     Pak je tu druhý aspekt. V r. 1990 pi návštv papeže 
Jana Pavla II. v naší vlasti zaznl požadavek sepsat 
martyrologium minulé doby. Pipomínat si obti, 
pinesené pro to, abychom my žili. Náš život nás váže, 
abychom na n nezapomnli. Život se rodí ze smrti – 
takový je zákon v pírod - zrno zeme a dá život mnoha 
zrnm v klasu. To je zákon, o kterém Kristus mluvil v 
evangeliu, zákon který platí trvale i v život lidí. My 
chceme proto vdn vzpomínat na ty naše bratry a sestry, 
kteí své životy položili. Krom ceny jejich položeného  >  

 



v sobotu 28.dubna  2012 ve 14.30 na Velehrad, 

Po pednášce obvyklá debata a oberstvení. Pivete pátele, rodinu i známé. Info: Velehrad a pedseda M.Kocourek (01932-259-616) 
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života, je tu i jejich silný píklad. Dnešní doba žije 
kulturou obrazu. Tyto položené životy mluví víc než 
jakékoli kázání. Jsou názornou ukázkou, pozváním, 
výzvou…                                                        
     Dnešní lidé, zvlášt mládež potebuje pro svou 
inspiraci „superstar“; tyto obti se musí stát pro dnešek 
„superstar“, záícími do dnešního svta, který pro ob, 
bez níž není života, nemá pochopení smysl. Obtované  
 

životy jsou nejvyšším projevem lásky, protože jsou 
dkazem provedeným krví. Láska se musí i dnes stát 
základem života, má-li ten život mít budoucnost. O tom k 
nám dnes promlouvají tyto obtované životy. Taková je 
lekce, kterou nám dává historie, taková je pravda o život 
jednotlivce i spolenosti. 
To je smysl naší dnešní akce, symbolický, psychologický i 
skutený.                 (ka s lask. 
svolením) 











































                              na pednášku urbanisty a dloholetého lena týmu plánování rozvoje Prahy 
                  
         
                             v sále velvyslanectví.  Registrace telefonicky i e-mailem nutná pes BCSA (viz níže)  
  
             Zárove upozorujeme, že pednáška následuje po Výroní valné hromad BCSA. Oberstvení po diskusi.  
Zveme i na pravidelné ,,Get to know you'' od 19 do 23 hod v s. nár. dom, 74 West End Lane, NW6, vždy 2. stedu v msíci.    
   Píští bude 11. dubna. Další info na bcsa@bcsa.co.uk nebo na tel. 0208-795-4875 643  Harrow Road, Wembley, HA0 2EX 
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VÝBR Z DOPIS 
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahranií informuje o novej starostlivosti i podpore 
Milí krajania, 
dovote mi informova vás, že Úrad pre Slovákov žijúcich v zahranií (ÚSŽZ) 
má už aj vo Vekej Británii svoju kontaktnú osobu, ktorá sa bude stara predovšetkým o vaše potreby.  
       Úrad pre Slovákov žijúcich v zahranií je koordinaným a výkonným orgánom, ktorý zabezpeuje proces tvorby štátnej politiky 
starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahranií, spolupracuje pri výkone svojej pôsobnosti s organizáciami združujúcimi Slovákov 
žijúcich v zahranií, ako aj so Slovákmi žijúcimi v zahranií a udržiava s nimi vzájomné styky.  
      Je pre ma potešením, že práve ja mám tú es by kontaktnou osobou pre ÚSŽZ a Slovákov žijúcich v UK. Volám sa Ingrid 
Borová, pôsobím v Londýne a ako kontaktná osoba budem zabezpeova poradenskú innos pre krajanov v oblasti štátnej politiky 
starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahranií, udržiava vzájomný kontakt medzi krajanmi a úradom, informova o aktivitách 
krajanov, združova a podporova  organizácie, spolky a krajanské aktivity vo VB. 
      V najbližších doch sa chystám zverejni blog Slovákov žijúcich vo VB na stránke úradu – www.slovenskezahranicie.sk 
<http://www.slovenskezahranicie.sk> , ktorý bude slúži na vzájomnú komunikáciu medzi krajanmi v UK. Blog bude otvorený pre 
vaše príspevky, informácie a otázky.  
       Milí krajania, ak máte záujem by informovaní o dianí a aktivitách úradu, ako aj o aktivitách spolkov a organizácií v UK, 
prosím dajte mi o sebe vedie. Akékovek informácie o vás, o vašom združení sú pre nás dôležité. Rovnako radi privítame 
informácie, ktoré by sme mohli zverejni na blogu, prípadne na facebookových stránkach úradu. 
      akujem vemi pekne a teším sa na našu budúcu spoluprácu. S úctou, Mgr. Ingrid Borová,  E-mail: ingrid.borcova@gmail.com 
Vzdlání volá, škoda že ta univerzitní eština njak podivn hapruje... 
(Ponecháváme v textu všechny hrubky i pvodní sloh. Víme však, že nemají nic spoleného s kvalitou nabízené výuky ...) 
Vážení kolegové, 
V rámci rozšiování mezinárodní spolupráci, chtli bychom Vás seznámit s Univerzitou Karlovou v Praze, eská republika. 
Rádi bychom kontaktovali eské krajané v zahranií o možnostech bakaláského a magisterského vzdlání v anglickém jazyce na 
Fakult Sociálních Vd a širokých možnostech dalších výmnných pobyt. 
Chtli bychom se Vás tedy zeptat, jestli byste mli zájem o spolupráci  a  podrobnjší informace o Univerzit Karlov? Pípadn, 
byli bychom vdni, kdybyste nás odkázali na jiné spolky krajan, které by tato informace mohla zajímat. 
Kdybyste mli jakékoliv dotazy, kontaktujte nás prosím na této emailové adrese. 
Tšíme se na Vaší odpov, 
S pozdravem, Anna Voronkova , International Office,  Charles University in Prague, Faculty of Social Sciences 
Projekt ,,Letnej Supertriedy‘‘ na Slovensku pre mladých i dospelých krajanov 
Pozdravujem,  
moje meno je Vladimir Dolinay, som koordinatorom projektu Letna Supertrieda a obraciam sa na Vas s moznostou zapojit sa v lete 
do tohto velmi uspesneho projektu, realizovaného uz minuly rok: http://www.letnasupertrieda.sk/ 
Projekt je rozdeleny na dva turnusy: 
Letna Supertrieda pre deti:  Dvojtyzdnovy pobyt na Slovensku s podtitulom "stretnutie s umenim a mediami", urceny detom vo 
veku od 8 do 15 rokov a ciele projektu su: 
1. atraktivnym sposobom zvysovat zrucnosti a znalosti deti v oblasti umeleckych aktivit a zaroven rozvijat ich kreativitu 
(prostrednictvom garantov projektu: Silvester Lavrik, Belo Felix, Albin Skoviera,...) 
2. zoznamit deti so svetom medii (navstivia televiziu Markiza, Slovensku televiziu, Slovensky rozhlas, zaziju tlacovu konferenciu, 
budu hostami v Teleranie televizie Markiza, jeden z vystupov bude vedenie blogoveho dennika,...) 
3. aktivne skvalitnovanie slovenskeho jazyka (prostrednictvom nacviku divadelneho predstavenia a roznych interaktivnych 
literarnych aktivit) 
4. spoznavanie Slovenska - so zameranim na Bratislavu a okolie 
Letna Supertrieda pre dospelych:  Dvojtyzdnovy pobyt na Slovensku s podtitulom "stretnutie s umenim a mediami", urceny 
dospelym. Ciele sú: 
1. rozvoj v umeleckej oblasti - formou workshopov, ktore budu spojene s pripravou kratkeho umeleckeho diela 
2. rozvoj v medialnej oblasti - prezentacia a stretnutia s ludmi pracujucimi v mediach 
3. rozvoj slovenskeho jazyka - ucastnici vedu blogovy dennik, formou workshopov s lektormi prezentuju svoju cinnost, zazitky a 
nove skusenosti 
4. zazitky, skusenosti, relax a diskusia - ucastnici navstivia zaujimave miesta v Bratislave a okoli  
Cena oboch projektov priblizne 1025euro a  bude upresnena. K spominanym projektom bude zrealizovany aj prezentacny portal. O 
dodatocnych informaciach Vas budeme este informovat. Aktualne je moznost poziadat o dotaciu Urad pre Slovakov v zahranici 
http://www.uszz.gov.sk/vyzva.  Samozrejme, kedykolvek sme k dispozicii pomoct Vam s vyplnenim tlaciv a projektu. 
Tesime sa na Vasu aktivnu ucast. Vladimir Dolinay za tim Supertriedy (info: vladimir@dolinay.sk )      (redakne zkrátené)                               

 


Pomáha Slovákom vo Velkej Británii pri hadání si práce a ubytovania, poskytuje užitoné rady pre život a štúdium vo Velkej Británii a v neposlednom 

rade disponuje možnosami, ktoré pomáhajú rozvoju slovensko-britských vzahov vo   všetkých sférach (podnikateskej, sociálnej, kulturnej).                                             
http://www.slovenskecentrum.sk 
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Sviatos pokánia (svätá spove) - pred i po každej svätej omši a taktiež po dohovore s duchovným otcom 


Zajímá vás, jak je eská republika reprezentována ve Velké Británii?

                           Kontaktujte Czech Centre, 13 Harley Street, London W1G 9QG 
















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


           www.velehrad.org.uk   

                Nabízí mnoho informací. Píspvky na obnovu Velehradu i 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

   


Chcete si pochutnat na tradiních eských a slovenských jídlech a napít se dobrého piva z našich konin? 
Staí dojet metrem do stanice West Hampstead (NW6) a o pár stovek metr níž, 74 West End Lane, eká vytoužené pohoštní... 
   Restaurace otevena od úterý do pátku 17 -22.30 hod a klub 17 - 23 hod, v sobotu/ nedli 12 - 22.30 hod, klub 12 - 23 hod. Zaveno 
    v pondlí krom Bank Holidays, kdy je pak zaveno na druhý den v úterý.  Telefon: Klub 0207 328 0131, Restaurace 0207 372 1193 

   
Vydává a rozesílá Správní výbor Velehradu-St.Wenceslaus House Charity; rediguje v navázání na tradice Vstníku a Londýnských List J.M.P.Jn
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