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Se smutkem i s nadějí 
do roku 2012... 
Rok skončil smutně odchodem Václava Havla a přitom ještě do  
poloviny prosince přicházely nadějné zprávy. Jak uvádíme jinde, 
Mikulášská na Velehradě se opět velmi vydařila, což potvrdilo 
nadějný trend pokračování obnovy aktivit naší komunity. Téměř  
ve stejnou dobu se ozval premiér Cameron s obranou křesťanských  
tradic a morálních hodnot Británie i Evropy a velmi podobně 
se před svou návštěvou u papeže Benedikta XVI. vyjádřil také lord  
Sacks, vrchní rabín Commonwealthu. Odehrávalo se to v  
předvánoční době, narušené morálně škodlivým materialismem,  
dělajícím z Vánoc svátky honby za nákupy věcí. To nejen stále více  
zatlačuje do pozadí původní význam oněch svátků, ale zároveň  
mění význam onoho římského ,,Carpe Diem‘‘ na morálně  
relativistické holdování poživačnosti a okamžité gratifikaci před  
ušlechtilejšími lidskými vlastnostmi a morálními atributy lidského  
rodu. Bylo tedy velmi potěšitelné, že za této situace se ozval 
britský premiér a vyzval ve významném projevu v oxfordské  
katedrále u příležitosti 400. výročí vydání Bible krále Jakuba k  
obnově křesťanských morálních hodnot ve všech oblastech života.  
Bible pomohla dát Británii soubor hodnot a morálních kódů, které,  
jak zdůraznil, učinily Británii tím, čím je. ,,Jsme křesťanskou zemí  
a neměli bychom se bát to také řící‘‘, zdůraznil Cameron a vyzval církev k robustnější pomoci při vytváření společnosti, 
,,která věří v určité hodnoty‘‘. Dodal pak, že stydět se mluvit pravdu o chování a morálce vedlo k bezpráví letních 
výtržností a rabování obchodů stejně tak, jako ,,absence jakékoliv zodpovědnosti či morálního kódu dovolila některým 
bankéřům a politikům chovat se bezohledně ke zbytku společnosti‘‘.Stejně tak podle Camerona vedla ,,téměř ustrašená 
pasívní tolerance náboženského extrémismu ke skutečnosti, že se segregované komunity chovají způsobem, který je 
v úplném rozporu s s našimi hodnotami a přitom extrémismu nezabránila a dovolila mu růst a vzkvétat a zároveň 
očerňovat dobré jméno onoho náboženství zneužívaného těmito extrémisty k jejich vlastnímu prospěchu‘‘.  >>>>>>>  

****************************************************     
                        Správní rada Velehradu srdečně zve všechny krajany na 
                    pietní uctění památky zápalné oběti Jana Palacha 
 

                       v den výročí jeho smrti 19. ledna v 18 hodin před jeho pomníkem na               
                       budově Velehradu  
 
 
za účasti velvyslance České republiky Michaela Žantovského a dalších čestných hostí. Po 
pietním aktu následuje beseda o událostech roku 1969 v sále Velehradu a malé občerstvení 
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                                                                                             Prezident Václav Havel 
                                                                                                                                                                                                    s Otcem Langem v roce 
v roce                                                                                                                                                                                         1990  během návštěvy 
Londýna                                                                                                                                                                                     Londýna, kdy zavítal i na 
do                                                                                                                                                                                                slavnostní bohoslužbu v 
                                                                                                                                                                                                    jezuitském kostele na 
Farm                                                                                                                                                                                           Farm St., kde se náš exil                
exulanti                                                                                                                                                                                       tradičně celá desetiletí 
scházeli                                                                                                                                                                                      scházel a Otec Lang po 
obdržení                                                                                                                                                                                     obdržení Řádu TGM 
                                                                                                                                                                                                    od prezidenta Havla v 
v roce                                                                                                                                                                                          roce 1991              

 
                                                                                                      
 
 
Se smutkem i s nadějí do roku 2012 (pokračování ze str.1) 
Cameron zároveň řekl, že nechce nijak kritizovat vyznavače jiných nábožernství či bezvěrce, ale že i pro ně je lehčí 
praktikovat jejich víru, když ,,Británie si je jistá svou křesťanskou identitou‘‘. 
      Co se pak týče Lorda Sackse, ten v přednášce v Římě po schůzce s papežem Benediktem XVI. prohlásil, že židé i 
křesťané musejí ,,otevřít novou kapitolu ve vzájemných vztazích a společně čelit ,,silám agresivně sekularizujícím 
Evropu‘‘ a dodal, že vůdci náboženství musí pomoci světu financí obnovit jeho morálku za účelem regenerace 
společnosti a ekonomiky, neboť trh dnes podkopává hodnoty na kterých byl postaven. Vyzval pak ekonomy ke studiu 
Bible, neboť tržní ekonomika má křesťansko-judaistické kořeny a morálku založenou na víře a dodal, že už Josef 
v Egyptě věděl, že po sedmi tučných letech příjde sedm hubených a připravil se na to. ,,Jestliže Evropa ztratí judeo-
křesťanské dědictví, které jí dalo její dějinnou identitu a její největší díla literatury, umění, hudby, vzdělání, politiky a 
také ekonomiky, ztratí svou identitu a velikost. Ne ihned, ale ještě před koncem tohoto století. A když civilizace ztratí 
víru, ztratí budoucnost. Když jí pak znovu nalezne, nalezne opět i svou budoucnost. Kvůli našim dětem a jejich ještě 
nenarozeným dětem, musíme my židé a křesťané bok po boku obnovit naší víru a její prorocký hlas. Musíme pomoci 
obnovit Evropě její duši!‘‘  
       Tolik lord Sacks a jeho slova po vřelém přijetí papežem Benediktem XVI.– jehož slovo k mládeži (viz str.4)  je 
neméně nabádající -- nás nakonec přivádí zpět k tomu smutku z titulku. Ano na těchto diskusích by se byl určitě podílel 
i Václav Havel. Vždyť jeho morální odhodlání pomohlo zlomit totalitární kolos na hliněných nohách, založený na 
sekulární marxistické ideologii, monopolizující si.politickou autoritu a obávající se ohrožení náboženskou vírou. Ti 
z nás, kdo jsme měli čest prožít s ním několik cenných chvil, si až příliš dobře uvědomujeme, co jeho odchodem Česká 
republika, Evropa i svět ztratily. Už se nevyjádří a nesepíše ani onen kodex povinností a závazků občana demokratické 
Evropy, který před časem slíbil formulovat jako doplnění listiny lidských práv, neboť věřil v aktivní občanství a 
povinnost nejen od společnosti brát, ale i dávat. Věděli jsme, že jeho život v posledních týdnech pomalu vyprchával a že 
se blíží konec a to i přes sílu ducha. A on i v tom odchodu posloužil své vlasti a pomohl jí svým věhlasem na pár dní 
zaujmout jedno z nejpřednějších míst v médiích světa. Budiž čest jeho památce a jeho dílu, k pochopení jehož významu 
stačí přečíst si třeba Moc bezmocných, pár z dopisů Olze, obsáhlou výměnu dopisů s prof. Prečanem v čs.exilovém 
dokumentačním středisku na hradě Schwarzenbergu, či jeho hry. My v Británii si nyní si připíšeme jméno Václav Havel 
k seznamu našich slavných dějinných postav, pomáhajících nám patrioticky dmout hruď. /jn/  
 
ZPR Á V Y Z K O M UNI T Y , L O ND Ý N A  A O K O L Í 
Mikulášská na Velehradě opět nebývale úspěšná... 
Onu prosincovou neděli se na oslavě svatého Mikuláše na Velehradě sešla velká skupina krajanů, přátel a dětí. Bylo 
přihlášeno 55 dětí (naše maximum) a opravdu, až na pár nemocných, příšly všechny. S dětmi přišli rodiče a přátelé a tak 
dospělých bylo hodně přes sto. Dům na Ladbroke Square opět praskal ve švech. Ale díky organizační schopnosti 
manažerů  Velehradu – Zdenky a Miloše – proběhlo vše v naprosté pohodě.                                                        >>>>>>> 
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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.slovenskecentrum.sk  
**************************************************** 
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http://www.slovenskecentrum.sk/
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Mikulášská na Velehradě opět nebývale úspěšná (pokračování ze str.2) 
       Na kočárky byla vyprázdněna místnost za garáží a na kabáty byla připravena šatna v pokoji v prvním patře. 
       Dětské aktivity probíhaly v kapličce (děkujeme Andree a jeji kamarádce, Sylvě, Marušce a mnoha dalším za pomoc 
s dětskými aktivitami). Tam za dětmi přišel svatý Mikuláš s andělem a všechny obdaroval. Některé děti svatému 
Mikuláši zarecitovaly a zazpívaly. 
       Mnozí byli na Velehradě poprvé a přijeli ze všech koutů Londýna a okolí (Richmondu, Brockley, Belsize Park, East 
Endu, Kentu, Surrey). 
       Velehrad byl krásně vyzdoben. V kuchyňce podával Juraj tradiční “svařák” (a čaj a kávu a džus) a ve společenské 
místnosti Mirka a Virginie nabízely skvělé domácí cukroví, koláče a dorty (které upekla Zdenka a několik pečení 
znalých, laskavých přátel). 
       Na vánočním stánku Daria a Marta J. nabízely krásné tradiční vánoční ozdoby, karty, kalendáře, betlémy a hračky 
(dovezené až z Prahy Martou T. a Ludmilou). Daria upekla nádherné vánoční perníčky a perníkové chaloupky. 
       Správní rada děkuje všem kdo napomohli k tomu, aby ten den byl tak úspěšný. /ALS/ 
 

Anglická básnířka v Čechách... 
BBC Radio 3 uvedlo 13.listopadu dokument Davida Vaughana, před časem redaktora a zástupce ředitele vysílání 
Českého rozhlasu do zahraničí pod hlavičkou ČRo7. Pořad byl věnován zapomenuté anglické básnířce Elizabeth Jane 
Westonové, zvané ,,Westonií‘‘, nevlastní to dceři alchymisty Edwarda Kellyho, při dvoře císaře Rudolfa II. Westonia 
byla ve své době v Evropě nejznámější anglickou spisovatelkou, i když byla současnicí Shakespeara. V Praze napsala  
množství básní, včetně oslavných poem na císaře Rudolfa, zaznamenala krásu renesanční Prahy, jejích zahrad i hudby, 
ale také ničivou povodeň roku 1598. Začala psát poté, co její otčím Kelly upadl do nepřízně u císaře  (zřejmě proto, že 
mu nějak nešlo vyrobit z něčeho jiného zlato, nebo kámen mudrců) ještě před dovršením dvacátého roku a většinou 
v latině, o vědě, víře, umění a dokonce i alchymii a záhy si získala věhlas jako ,,Anglická panna‘‘. Po vychování sedmi 
dětí, z nichž ji tři přežily, zemřela v roce 1612 ve třiceti letech a na náhrobku v ambitech kostela sv.Tomáše na Malé 
Straně je opěvována jako významná autorka a ,,Květ Minervy‘‘. Jak je také známo, na Malé Straně se naproti hospodě 
U dvou srdců nachází vchod do krásné palácové zahrady, ohrazené vysokými zdmi a zvané Zahrada anglických panen.  

**************************************************** 
SVU  Britská skupina Společnosti pro vědy a umění 

 

všechny srdečně zve na pravidelné přednášky na Velehradě, vždy poslední sobotu v měsíci ve 14.30 
 

Po debatě občerstvení. Všichni jsou srdečně zváni. Informace na nástěnce Velehradu, nebo na tel.čísle 020-7727-7849 nebo u 
předsedy Milana Kocourka 01932-259-616 
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Václav Havel – obnovitel univerzálních hodnot…                                             
 
Kardinál Miloslav Vlk k odchodu Václava Havla 
 
Také katolická církev sdílí s celým národem bolest nad odchodem Václava Havla z tohoto světa.  
Celosvětová účast na této události nám připomíná jeho jedinečný význam pro novodobé dějiny, v úsilí o obnovu 
základních univerzálních hodnot, které jsou pro život člověka i společnosti určující a které jsou společné všem lidem 
jakékoliv náboženské orientace i lidem jiné duchovní a kulturní formace. 
       Světová šíře jeho kontaktů potvrzuje tuto jeho hlubokou vizi univerzálních hodnot, které do světa vnášel, daleko 
přesahujících jen rámec komunismu. 
       Proto také mezi těmi, kdo s ním na této vizi spolupracovali, byla i řada věřících osobností církve. Havlův 
neohrožený boj, při kterém neváhal přinášet jakékoliv oběti, vězení, šikanování, inspiroval i tehdejší představitele 
církve. V tomto duchu se kardinál Tomášek postavil za velkou podpisovou akci za svobodu nejen církve, která se v 
církvi zrodila a byla zvláště v kostelích podpisována. Stala se výrazem a nemalou podporou společného boje za 
svobodu našeho národa.  A pro upevnění začínajícího období svobody Havel pozval tehdejší nemálo významnou 
jedinečnou světovou osobnost, která na pádu komunismu měla lví podíl – papeže Jana Pavla II. Při oné historické 
návštěvě bylo patrné, jak tyto dvě osobnosti byly spolu úzce duchovně spřízněny. 
      Kéž mu Bůh za hranicí smrti dá naplnění jeho vizí a jeho úsilí o pravdu a lásku pro dobro lidí, ve společenství s 
Ním i se všemi spolubojovníky i jeho blízkými.    (z internetových stran kardinála Vlka s laskavým svolením) 
 

 



**************************************************** 
ZPRÁVY Z DOMOVA VE ZKRATCE 
* Letouny Gripen z čáslavské základny českého letectva pozdravily 31.října  
přeletem shromáždění na místním hřbitově u příležitosti 12. výročí úmrtí čestného  
velitele generála Františka Chábery, hrdiny z bitev o Francii a Británii a později 
vězně komunistů. Jeho jméno nese i nový most přes Labe v Litoměřicích, kde žil. 
* Vedoucí představitelé 42ti zemí, včetně 16ti prezidentů, se zúčastnili pohřbu  
bývalého prezidenta Václava Havla v Praze 23.prosince. Byli mezi nimi francouzský  
prezident Sarkozy, slovenský Gašparovič a další, ex-prezidenti Clinton s manželkou,  
takto ministryní zahraničí, polský Lech Walesa a jeho bývalý premiéři Mazowiecki a  
Buzek (za EU, spolu s předsedou EK Barrosem), německá kancléřka Merkelová,  
premiéři Cameron a Radičová a bývalá americká ministryně zahraničí Albrightová...  
* Podľa výsledkov prieskumu verejnej mienky IVO, necelá polovica občanov SR je  
teraz hrdá na to, čo Slovensko dokázalo za 19 rokov samostatnosti.Podiel hrdých  
občanov klesol od konca roka 2010 zo 66% na 49%, či že na úroveň r. 2003.Počet  
nespokojenych stúpol z 26 na 46%. Najviac (77%) hrdých bolo v r. 2008 za vlády  
Roberta Fica. Najviac hrdí sú voliči SDKÚ (63%) a KDH (60%)... 
 

                  Posolstvo pápeža Benedikta XVI. k 45. svetovému 
                  dňu pokoja    1. 1. 2012 
                                    
                               Vychovávať mladých k spravodlivosti a pokoju 
1. Na začiatku nového roku, ktorý je Božím darom pre ľudstvo, mám to potešenie všetkým osobitne zo srdca a s veľkou dôverou 
zaželať všetko dobré do nastávajúceho obdobia, ktoré nech sa konkrétne vyznačuje spravodlivosťou a pokojom. 
    S akým postojom máme hľadieť do nového roku? V Žalme 130 nachádzame nádherný obraz. Žalmista hovorí, že človek viery 
očakáva Pána „väčšmi ako strážcovia dennicu“ (v. 6), očakáva ho s pevnou nádejou, pretože vie, že prinesie svetlo, milosrdenstvo, 
spásu. Toto očakávanie sa rodí zo skúsenosti vyvoleného ľudu, ktorý vie, že ho Boh vychovával k tomu, aby hľadel na svet v jeho 
pravde a nenechal sa premôcť trápeniami. Preto vás vyzývam, aby ste na rok 2012 hľadeli s takýmto postojom plným dôvery. Je 
pravda, že v uplynulom roku sa prehĺbil pocit frustrácie v dôsledku krízy, ktorá sužovala spoločnosť, svet práce i ekonomiky – 
krízy, ktorej korene sú predovšetkým kultúrne a antropologické. Zdá sa, akoby istá temná clona zahalila našu dobu 
a nedovoľuje nám jasne vidieť denné svetlo. 
    No ani v tejto temnote ľudské srdce neprestáva očakávať úsvit, o ktorom hovorí žalmista. Toto očakávanie je zvlášť živé a 
viditeľné u mladých ľudí a preto sa moje myšlienky obracajú k nim, so zreteľom na prínos, aký môžu a majú ponúknuť spoločnosti. 
Rád by som teda predstavil Posolstvo k 45. svetovému dňu pokoja z perspektívy výchovy – témou je „vychovávať mladých k 
spravodlivosti a pokoju” – lebo som presvedčený, že mladí ľudia svojím nadšením a idealizmom môžu ponúknuť svetu novú nádej. 
     Moje posolstvo sa obracia aj na rodičov, rodiny a všetkých tých, čo sú zodpovední za výchovu a vzdelávanie a tiež za rozličné 
oblasti náboženského, spoločenského, politického, ekonomického, či kultúrneho života a komunikácie. Byť pozorný voči svetu 
mladých, vedieť ho počúvať a oceniť, nie je iba prospešné, ale je to prvoradá povinnosť celej spoločnosti vzhľadom na budovanie 
spravodlivej a pokojnej budúcnosti. Mladých ľudí treba naučiť uznávať pozitívnu hodnotu života, vyvolať v nich túžbu po tom, aby 
ho prežili v službe Dobru. Je to úloha, ku ktorej sme všetci osobne povolaní. V poslednej dobe totiž mnohí mladí v rôznych 
oblastiach sveta vyjadrujú vo svojich starostiach túžbu po tom, aby mohli hľadieť do budúcnosti s odôvodnenou nádejou. V 
súčasnosti je veľa toho, čo im robí starosti: želanie dostať vzdelanie, ktoré ich kvalitne pripraví na to, ako čeliť realite; ťažkosti pri 
budovaní rodiny a hľadaní stabilného pracovného miesta; schopnosť vedieť sa účinne podieľať na politickom, kultúrnom 
a ekonomickom živote s cieľom vybudovať spoločnosť s humánnejšou a solidárnejšou tvárou. Je dôležité, aby sa tomuto kvasu 
a idealistickému naladeniu mladých ľudí dostalo náležitej pozornosti vo všetkých zložkách spoločnosti. Cirkev hľadí na nich s 
nádejou, dôveruje im a povzbudzuje ich, aby hľadali pravdu, bránili spoločné dobro, aby boli otvorení voči svetu okolo nich a mali 
oči schopné vidieť „nové” veci (Iz 42, 9; 48, 6). 
 
Tí, čo sú zodpovední za výchovu 
2. Výchova je tým najfascinujúcejším a najťažším dobrodružstvom života. Vychovávať  – latinsky educere – značí vyviesť človeka z 
neho samého a voviesť ho do reality, do plnosti, ktorá umožňuje ľudskej osobe rásť. Tento proces sa živí zo stretnutia dvoch 
slobôd – slobody dospelého a slobody mladého človeka. Vyžaduje si zodpovednosť učeníka, ktorý musí byť otvorený a nechá sa 
viesť k poznaniu reality, a tiež zodpovednosť vychovávateľa, ktorý musí byť ochotný dávať seba samého. Preto sú viac ako 
kedykoľvek predtým potrební autentickí svedkovia, a nie iba rozdávači pravidiel a informácií; svedkovia, ktorí sú schopní vidieť 
ďalej ako iní, lebo ich život zahŕňa širšie priestory. Svedok je ten, kto ako prvý prežíva cestu, ktorú navrhuje.    >>>>>>>>> 

**************************************************** 
BCSA - British, Czech and Slovak Association a Velvyslanectví ČR srdečně zvou krajany na 

promítání filmu Fedora Gála a Martina Hanzlíčka ,,Krátká dlouhá cesta‘‘ 
o pohnutém osudu Vojtěcha Gála, Fedorova otce, který zahynul na Pochodu smrti v koncentračním táboře Sachsenhausen. Fedor sám se 

narodil v Terezíně měsíc před smrtí otce a během revoluce v roce 1989 byl předsedou hnutí VPN 
 

ve čtvrtek 26.ledna v 18.30 v budově českého velvyslanectví – registrace nutná na bcsa@bcsa.co.uk 
  
 pravidelné ,,Get to know you'' od 19 do 23 hodin v Čs. nár. domě, 74 West End Lane, NW6, vždy druhou středu v měsíci. Příští je 11.ledna 

Další info na bcsa@bcsa.co.uk nebo na tel. 0208-795-4875 643  Harrow Road, Wembley, HA0 2EX 
**************************************************** 
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Jan Křesadlo:   

Vánoční Rondel  
Už opět přichází ten čas 
- a navrací se stále znova, 
kdy temno noci probil jas 
božího vtěleného Slova. 
              
Zvěst stará, každým rokem nová, 
že Bůh sestoupil mezi nás, 
nabývá tvaru, zvuku zas 
- a navrací se stále znova. 
    
,,Ať temno zloby, zášti mráz 
propálí zvěst ta nadčasová, 
Ať padnou pouta Adamova, 
sobecká mezi lidmi hráz ...‘‘  
tak každým rokem volá hlas 
- a navrací se stále znova. 
 

 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=9427893&ids=5


**************************************************** 
Posolstvo pápeža Benedikta XVI. (pokračovanie zo str.4) 
Kde dozrieva skutočná výchova k pokoju a spravodlivosti? Je to predovšetkým v rodine, pretože rodičia sú prvými vychovávateľmi. 
Rodina je základnou bunkou spoločnosti. „V rodine sa deti učia ľudským a kresťanským hodnotám, ktoré umožňujú konštruktívne a 
pokojné spolužitie. V rodine sa učia solidarite medzi generáciami, rešpektovaniu pravidiel, odpusteniu a prijatiu druhého” (1). 
Rodina je prvou školou, kde sa vychováva k spravodlivosti a pokoju. 
     Žijeme vo svete, v ktorom je neustále ohrozovaná – a nezriedka roztrieštená – rodina i samotný život. Podmienky práce, ktoré 
sú len ťažko zosúladiteľné so zodpovednosťou za rodinu, starosťami o budúcnosť, prirýchlym tempom života, migráciou za 
primeraným živobytím, veľmi sťažujú, ak nie priam znemožňujú zaistiť deťom jedno z najcennejších dobier: prítomnosť rodičov; 
prítomnosť, ktorá umožňuje čoraz hlbšie spoločné prežívanie na ceste odovzdávania skúseností a istôt získaných počas mnohých 
rokov, ktoré možno odovzdať iba v spoločne prežitom čase. Rodičom chcem povedať, aby nezmalomyseľneli! Príkladom svojho 
života povzbudzujú svoje deti, aby nádej vkladali predovšetkým v Boha, lebo len z neho vyviera opravdivá spravodlivosť a 
skutočný pokoj. 
     Chcel by som sa obrátiť aj na zodpovedné osoby v inštitúciách poverených výchovou: nech s veľkým zmyslom pre 
zodpovednosť bdejú nad tým, aby za každých okolností bola rešpektovaná a ocenená dôstojnosť každej ľudskej osoby. Nech sa 
postarajú o to, aby každý mladý človek mohol objaviť svoje povolanie, sprevádzajúc ho, aby tie dary, ktoré mu Pán udelil, priniesli 
ovocie. Nech zaistia rodinám možnosť vychovávať svoje deti tak, aby to nebolo v protiklade s ich svedomím a ich náboženskými 
princípmi. 
     Nech je každé výchovné prostredie miestom otvárania sa voči transcendentu a voči druhým; miestom dialógu, súdržnosti a 
počúvania, kde mladý človek cíti, že je so svojimi schopnosťami a vnútorným bohatstvom ocenený, a naučí sa oceňovať aj svojich 
blížnych. Mladí ľudia nech sa naučia vychutnávať radosť plynúcu z každodenného prežívania lásky a súcitu k blížnym a z aktívneho 
podieľania sa na budovaní ľudskejšej a bratskejšej spoločnosti. 
     Obraciam sa aj na zodpovedných politikov a prosím ich o konkrétnu pomoc rodinám a výchovným inštitúciám, aby mohli plniť 
svoje výchovné právo i výchovnú povinnosť. Nikdy nesmie chýbať adekvátna podpora materstvu a otcovstvu. Politici sa majú 
postarať o to, aby nikomu nebol upieraný prístup k vzdelaniu a aby si rodiny mohli slobodne zvoliť výchovné štruktúry, ktoré sú 
pre ich deti najlepšie. Nech sa usilujú podporiť opätovné spojenie rodín rozdelených v dôsledku nutnosti zaistiť prostriedky na 
živobytie. Nech ponúkajú mladým ľuďom jasný obraz politiky ako skutočnej služby pre dobro všetkým. 
     Nemôžem sa vyhnúť ani tomu, aby som apeloval na svet médií, nech tiež prispieva svojim dielom k výchove. V dnešnej 
spoločnosti zohrávajú spoločenské komunikačné prostriedky osobitnú úlohu: nielenže informujú, ale aj formujú ducha svojich 
poslucháčov, a preto môžu významne prispieť k výchove mladých. Je dôležité mať na pamäti, že vzťah medzi výchovou a 
komunikáciou je veľmi úzky: výchova sa v skutočnosti deje prostredníctvom komunikácie, ktorá pozitívne alebo negatívne vplýva 
na formovanie ľudskej osoby. 
     Mladí ľudia musia mať predovšetkým odvahu sami prežívať to, čo požadujú od svojho okolia. Spočíva na nich veľká 
zodpovednosť: majú nájsť silu správne a zodpovedne používať svoju slobodu. Aj oni sú zodpovední za svoju výchovu a formáciu k 
spravodlivosti a pokoju.    
(1) BENEDIKT XVI.: Príhovor k predstaviteľom regiónu Lazio, mestského úradu a provincie Rím (14, január 2011): L Osservatore Romano, 15. január 
2011, s. 7.                                                                                       (Dalšie kapitoly tohto posolstva prinieseme vo februárovom vydání) 
 
DOPISY  
Oslavy české státnosti 2012 budou věnovány krajanům... 
V Praze dne 21. prosince 2011    
 
Vážení přátelé,  
dovolte mi, abych se na Vás obrátil jménem Ministerstva zahraničních věcí České republiky a popřál Vám vše dobré do celého 
nadcházejícího roku 2012. Ať prožíváte po celý rok klid a pohodu ve Vašem osobním životě a úspěchy ve Vaší práci.  
      Velmi rád Vám sděluji, že Oslavy Dne české státnosti budou v roce 2012 pod záštitou prezidenta republiky věnovány právě 
Vám, Čechům ve světě. Na 28. září, svátek sv. Václava, je připravován slavnostní večer v historické budově Národního divadla za 
účasti význačných osobností z veřejného života a medií, který je míněn i jako poděkování za to, co ve světě děláte pro šíření českého 
jazyka, kultury a povědomí o naší zemi. Slavnostní večer bude vyvrcholením mnoha Vám věnovaným akcím, jako je Mezinárodní 
krajanský folklorní festival, Konference Mezinárodního koordinačního výboru zahraničních Čechů, předání ceny 
Významná česká žena ve světě a mnoha dalších, o kterých se budete moci v brzké době dočíst na našich webových stránkách 
www.mzv.cz/krajane <http://www.mzv.cz/krajane>. Velmi přivítáme, pokud se Vám podaří zúčastnit se alespoň některé z těchto 
akcí.  
       Dále bychom Vás chtěli seznámit i s našimi dalšími plány na rok 2012. V nadcházejícím roce budeme ještě více podporovat 
výuku českého jazyka v zahraničí. S potěšením tedy sledujeme nárůst projektů České školy bez hranic. Ve spolupráci s 
ministerstvem školství upravíme každoroční kurs metodiky výuky českého jazyka i pro potřeby pedagogů těchto českých škol. Kurz 
metodiky bude probíhat od 27.8. do 7.9.2012.  
       Co se léta roku 2012 týče, rovněž podporujeme vznik pilotního projektu letního dětského tábora s výukou českého jazyka v 
Říčanech u Prahy v termínu od 14.7. do 3.8.2012, který je připravován ve spolupráci s Olivovou nadací a učitelkami České školy bez 
hranic. Více informací o tomto táboře můžete obdržet na emailu: info@olivovanadace.cz.             
       Od ledna příštího roku Vám bude též k dispozici několik novinek na naší webové stránce www.mzv.cz/krajane 
<http://www.mzv.cz/krajane> – jako např. mapa světa krajanů a Čechů v zahraničí nebo texty o význačných osobnostech z 
řad krajanů a Čechů v zahraničí.   
       Moc se těším na setkávání s Vámi všemi na našem pracovišti pro krajanské záležitosti v Praze a přeji Vám ještě jednou za sebe i 
své kolegy vše nejlepší do Nového roku 2012! 
S pozdravem 
 
Mgr. Stanislav Kázecký, PhD., Zmocněnec pro krajanské záležitosti 
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky 
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****************************************************
Nenechte si ujít, aneb kultura v Londýně a SE v lednu ve zkratce  
 
*   Od 13. ledna do 11. ledna bude v Architectural Association, 36.Bedford Sq. London WC1B 3ES předvádět malíř 
Hynek Martinec ARTitekturu, tedy spojení umění a architektury od dávných časů do dneška a to prostřednictvím 
fotorealistické malby. Spolu s ním budou účinkovat Jorinde Voigt a Anne Hardy. Za podpory Českého Centra a Kleine 
Wundertuete. Info: www.hynekmartinec.com 
*   14.ledna v 19.30 vystoupí v Studio, The Hawth, Hawth Avenue, Crawley RH10 6YZ Leoš Čepický (housle) a 
Michael Dussek (klavír) s programem: Mozartova Sonata v B, Schumannova Sonáta v D moll a Franckova Sonata 
v A dur. Info 01293 553636 a www.hawth.co.uk  
*   15. ledna v 19.30 vystoupí v Barbican Centre, Silk Street, EC2Y 8DS London Symphony Orchestra pod taktovkou 
Thomase Adése, s Nicholasem Hodgesem u klavíru a se zpěvem Tobyho Spence. Na programu kromě Mahlerova 
Kouzelného rohu hojnosti mládí také Adésův Klavírní koncert V sedmi dnech a jeho skladba Tevot. Vstupenky: 020 
7638 8891 a www.barbican.org.uk       
*   16.ledna v 19.30 vystoupí ve Wigmore Hall, 36 Wigmore Street, W1U 2BP, Castilian Quartet s Jonathanem 
McGovernem (baryton) a Timothym Endem u klavíru. Na programu: Šostakovičův Smyčcový kvartet č.11 v F moll, 
Brittenův Tit for Tat, Pět mystických písní Vaughana Williamse, Schumannova Liederkreis a Dvořákův Smyčcový 
kvartet č.11 v C. Info: 020 7935 2141 a www.wigmorehall.org.uk 
*   17.ledna v 19.30 vystoupí v Queen Elizabeth Hall, Southbank Centre klavírista Jonathan Biss s programem: 
Beethovenova Klavírní sonáta v C moll, Janáčkova V mlhách, Chopinovo Nokturno v E a PolonézaFantazie v A, 
Janáčkova Klavírní sonáta 1.X.1905 Z ulice a Beethovenova Klavírní sonáta v E, Les Adieux. Info 0844 875 0073 a 
www.southbankcentre.co.uk     
*   24.ledna ve 20 hodin vystoupí v Pittville Pump Room, Pittville Park, Cheltenham GL52 3JE pro Cheltenham Music 
Society Takacs Quartet s programem: Haydnaův Smyčcový kvartet v D (Skřivánek), Brittenův Smyčcový kvartet č.3 
a Dvořákův Smyčcový kvartet č.10 v E dur. Info: 0844 576 2210 a www.cheltmusicsoc.co.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 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, Winchester 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    

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

**************************************************** 
                             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 328 013, Restaurace 0207 372 1193 

****************************************************    
Vydává a rozesílá Správní výbor Velehradu-St.Wenceslaus House Charity; rediguje v navázání na tradice Věstníku a Londýnských Listů J.M.P.Jůn 
                                                                                                       --6 -- 

http://www.wigmore-hall.org.uk/
http://www.barbican.org.uk/

