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Reprezentovat důstojně vlast... 
Před 44ti lety zemřel 19. ledna 1969 po upálení na protest proti počínající  
rezignaci české a slovenské společnosti vůči komunistické ,,normalizaci‘‘  
student Jan Palach. Jak na těchto stránkách připomněl výstižně před rokem  
prof. P.Tomáš Halík, připomínaje tehdejší promluvu evangelického teologa  
Jakuba Trojana a citát z Chestertona: ,,Sebevrah pohrdá životem, zatímco  
mučedník pohrdá smrtí‘‘ a jeho obhajobu Palachovy oběti, coby morálního 
apelu spoluobčanům, na kterých mu záleželo více než na vlastním životě. 
Halík dále napsal: ,,Jistě bylo mnoho lidí mé generce – Palachovy generace – 
pro které Janova oběť byla trvalou připomínkou morální hranice, za níž  
nesmíme ve věku kompromisů jít.‘‘ 
      Dnes, 44 let od Palachovy hrdinské smrti, budeme za pár dní činnými či  
trpnými účastníky první přímé volby prezidenta v České republice. Při  
seznamování se s profily kandidátů nás mohlo u některých leccos zarazit –  
kromě faktu, že vůbec byli schopni sehnat padesát tisíc sympatizantů. Třeba  
jistá nedozrálost, chybějící humanistická ctihodnost, nedostatek zkušeností z  
reprezentovaní země v zahraničí, postrádání aureoly už nyní vážené osobnosti 
a podobně. Budiž, nemusí mít úplně vše a být Masarykem či Havlem (a oba  
se prezidentování učili až praxí). U některých z nich ovšem navíc vadí, že se  
kandidáty stali i přes bývalé členství v totalitní a ,,normalizační‘‘ KSČ, tedy 
přes morální kopanec Palachově oběti a negování oné Halíkovy ,,hranice za níž nesmíme ve věku kompromisů jít‘‘. 
Leckde v médiích se nyní občas připomnělo, že bývalé členství některých prezidentských kandidátů v Komunistické 
straně -- za což se někteří (sice poněkud chabě, ale budiž) omluvili, jako za dočasné selhání soudnosti ve snaze 
neztratit slibnou kariéru – je jen jakýmsi, dá se říci, reprezentativním vyjádřením tehdejšího stavu celého národa i 
jeho dnešního pohledu na tehdejší vlastní chování. Tedy pohledu ono chování sice jaksi odsuzujícího, avšak pouze 
pokrčením rameny. Nejvyšší post v zemi v demokraciích přece jen vyžaduje morální bezúhonnost. Podle statistik 
byla členy KSČ méně než desetina obyvatel Československa a lze se tedy tázat, proč není mezi kandidáty více  
z těch 90ti procent národa. Proč nedokázaly demokratické strany i skupiny občanů přemluvit více opravdových 
osobností, třeba z řad bývalých disidentů, aby v zájmu národa kandidovaly. Jan Palach v roce 1969 i dlouho poté 
reprezentoval ve světě morální nezlomnost našich národů. Nyní je na voličích, aby se rozhodli, zda některý z těch 
nynějších kandidátů je ji schopen reprezentovat dnes a zároveň být důstojným představitelem naší země před 
světem i hlavou státu. Tedy, zda zná alespoň pár jazyků, umí se diplomaticky a důstojně chovat na mezinárodních 
fórech, bude  ručitelem suverenity, není podplatitelný a poplatný různým politickým či obchodním skupinám doma 
či venku a nechá se po pěti letech vystřídat někým třeba stejně kvalifikovaným a poněkud mladším. Jestli je už po 
téměř čtvrtstoletí národ z totality alespoň trochu vyléčen, takový kandidát by to měl lehce vyhrát. /jn/  
 

************************************************** 
                          Správní rada zve srdečně krajany na Velehrad v neděli 20.ledna v 16.30 na tradiční 
                   Pietní uctění památky zápalné oběti Jana Palacha 

 
                        za účasti dr. Hradílka, zástupce velvyslance ČR  Žantovského. Vzpomínce bude ve 14.30          
                             předcházet nedělní bohoslužba v kapli Velehradu, kterou bude sloužit psycholog Otec Lukáš   
                             Engelmann z Říma, který pak bude v 15.30 pokračovat přednáškou Vliv rodičů na děti 
 
Po vzpomínce diskuse a malé občerstvení. Přede mší možnost zpovědi. Též možnost návštěvy kněze u nemocných.  
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DU C H O V NÍ SL O V O  Otce Pavla Sme j kala z M anchestru     

Vánoce mohou dál žít v našem srdci 
Vážení čtenáři Velehradského ZSpravodaje – milí přátelé a krajané 
z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska -- po vánočních svátcích jsme 
vstoupili do Nového roku L.P.2013. Pevně věřím, že jsme vlastní  
vánoční svátky prožili nejen při televizních obrazovkách a u bohatých 
stolů s nejrůznějšími tradičními jídly české a slovenské vánoční kuchyně 
– mimochodem až zde v Anglii jsem ochutnal i já opravdu vynikající 
slovenskou kapustnici a pravé medovníčky – ale že jsme tyto krásné 
svátky prožili opravdu duchovně a křesťansky s narozeným Kristem při 
slavnostních bohoslužbách v našich kostelích. Víme však, že liturgie     
vánoční doby pokračuje ještě i v měsíci lednu. Hned 1.ledna prožíváme 
slavnost Matky Boží – Panny Marie, kterou zakončujeme vánoční oktáv  
a zároveň slavíme celosvětový Den modliteb za mír, k němuž každý rok 
vydává zvláštní okružní list Svatý Otec. Modlíme se s celou církví a 
pracujeme na uskutečnění pravého míru, který hlásali nad Betlémem 
andělé a který přinesl Ježíš všem, kdo věří v jeho lásku a jsou ochotni se 
pro ni obětovat. Mír – slovo, které bylo mnohdy obsahově politicky 
zdeformováno minulými totalitními režimy – můžeme take označit 
slovem pokoj. V latině to znamená PAX a mohli bychom ho ještě rozšířit 
na PAX CHRISTI – tedy POKOJ KRISTŮV, protože jeho pravé kořeny 
pocházejí a živí se z Kristovy lásky, která se nám dává už od Ježíšova    
zrození v Betlémě. Proto tímto dnem zcela záměrně začíná nový 
občanský rok, který rovněž svěřujeme do ochrany Panny Marie – Matky 
Boží – Matky Knížete pokoje, jak je Ježíš předpověděn a nazván už ve 
Starém Zákoně u proroka Izaiáše.  
       6.ledna pak prožáváme slavnost Zjevení Páně, neboli Svatých Tří  
králů. V ní si připomínáme, jak Kristovo světlo zazářilo celému světu.  
Mudrci, kteří sledovali hvězdu, aby se poklonili novému králi, představují všechny lidi a národy, které Bůh 
povolal, aby se vytvořilo jedno velké společenství spojení s Ježíšem,  
srostlé s ním vírou, láskou a vzájemným pochopením. Jak dobře víme,        Mikulášská na londýnském Velehradě: Otec 
mudrci přinesli narozenému Mesiáši dary – zlato, kadidlo a myrhu. Pro       Radek Tichý z Říma slouží mši v kapli, do níž 
nás křesťany jsou to symboly naší lásky,  modlitby a ochoty k obětem a       zapojil děti a pak dole v sále přišel sv.Mikuláš    
utrpení pro Krista. V tento den se v našich  chrámech světí voda, kterou         (všechny fotografie Marta Janitorová) 
se přežehnáváme, dále  křída, kterou  označujeme své domovy a pak  
kadidlo, jehož vůně nás vybízí k opravdové modlitbě. Ještě jedno důležité poučení ním přináší tento den – před 
Kristem není možné zachovat neutralitu. Buď ho člověk přijme jako tito mudrci s vírou, pokorně a radostně, nebo 
s pyšnou odbojností, která ale koření ve strachu - jako u krále Heroda - a je svědectvím jakési znetvořené víry.  
      Neděle po 6.lednu nás pak přivádí na břehy biblického Jordánu, k události Ježíšova křtu, přijatého od jeho 
předchůdce – sv.Jana Křtitele, který nás provázel již adventní dobou. I my jsme křtem vstoupili do nového života 
s Ježíšem. Znovu jsme se zrodili a přešli ze smrti hřchu do života milosti, života Božích dětí. Tento den nás tedy 
vede předně k díkuvzdání za náš vlastní křest, ale pak také k závažné a zodpovědné otázce – jak dále pracuji a 
rozmnožuji tu křestní milost, kterou mi Bůh dal a jak k tomu napomáhám i svým blízkým – především výchovou 
svých dětí v rodině, jaké vydávám svědectví o své víře v Krista svému žasto nevěřícímu okolí, ve kterém žiji – 
například ve své práci, ve škole a jinde. 
      Svátkem Křtu Páně tedy končí vánoční doba a začíná liturgické mezidobí, ale ani pak nemusí a ani nemají 
skončit Vánoce v našich srdcích. Vždyť všude tam, kde má člověk dveře svého nitra  pro Ježíše otevřené i 
v lidech, které potkává – ne jako v Betlémě, kde nenašli Panna Maria a sv.Josef místo – tam všude se rodí a znovu 
přichází Ježíš, tam všude mohou Vánoce žít dál.                                                                                        >>>>>>> 

************************************************** 
LEDNOVÁ SETKÁNÍ NA VELEHRADĚ (PODROBNOSTI VIZ SPRÁVNÍ RADA INFORMUJE NA STR.3) 
 
13.1. neděle  14.30 hod.  nedělní odpolední neformální setkání krajanů   
16.1. středa  11.00 hod.  maminky a děti (Přihlašte se předem na info@velehrad.org.uk) 
17.1. čtvrtek  18.00 hod.  Rok víry (setkání nad katechismem) 
20.1. neděle  14.30 hod.  Mše sv. v kapli (slouží O.Lukáš Engelmann) 
20.1. neděle  15.30 hod.  Přednáška psychologa O.Lukáše „Vliv rodičů na děti“ 
20.1. neděle  16.30 hod.  Jan Palach (Vzpomínka uctění památky a občerstvení) 
24.1. čtvrtek  18.00 hod.  Lectio divina (Rozjímavá četba z Bible) 
27.1. neděle  14.30 hod.  nedělní odpolední neformální setkání krajanů  

************************************************** 
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************************************************** 
Vánoce mohou dál žít v našem srdci(z str.2)   
      A ještě nad jedním se chci spolu s vámi všemi v měsíci  
lednu zamyslet. V době od 18. do 25. ledna prožíváme  v  
katolické církvi Týden modliteb za jednotu křesťanů. Začíná  
památkou Panny Marie – Matky jednoty křesťanů a končí  
svátkem Obrácení sv. apoštola Pavla. Ani tyto dny nejsou  
vybrány náhodně – Panna maria je přece příčinou ne rozdělení,  
ale naopak sjednocení všech těch, kteří se hlásí ke Kristu, jako  
ke svému Pánu a Bohu – ke svému Vykupiteli. A životní  
obrácení sv.Pavla nám stále připomíná, že je zapotřebí vždy  
znovu  a znovu konat pravé pokání, protože každý náš hřích  
rozděluje a zraňuje  mystické tělo Kristovy univerzální církve.   
A to nám nemůže být nikdy lhostejné! Vždyť  všichni jsme  
nějakým způsobem rozdělili jednotu původního Ježíšova  
společenství, všichni jsme rovněž povoláni svou  modlitbou i  
svým denním životem napomáhat k této původní jednotě, o  
níž sám Ježíš prosil při poslední večeři, jak nám píše sv.  
apoštol Jan: ,,Aby všichni jedno byli...‘‘  
       Na začátku nového roku  bývá zvykem dávat si různá                      
předsevzetí. Už delší dobu si sám sobě říkám, že si nic  
zvláštního člověk ani na sebe vymýšlet nemusí, vždyť stačí žít  
neobyčejně dobře – co nejlépe – každý sebeobyčejnější  den.  
Ani ten nejvšednější den nemusí být totiž vůbec všední, když  
každý z nás do něj něco krásného vloží – třeba právě v  
kontaktu s lidmi, které denně doma, v práci, ve škole nebo                 Další záběry z Mikulášské na londýnském Velehradě 
jinde potkáváme. A právě k tomu čerpejme denně sílu z blízkého              
vztahu s Ježíšem - ve své modlitbě, ve svátostech, v rozjímavé četbě Písma svatého. Myslím si, že nic lepšího vám 
všem do nového roku L.P.2013 nemohu popřát. V tomto duchu vám tedy přeji a vyprošuji pokojný a opravdu 
Bohem požehnaný a radostí naplněný celý následující rok a všem rád žehnám. Váš v Kristu a Marii P.Pavel Smejkal    
 

SPR Á V NÍ R A D A IN F O R M UJE 
Mše ve velehradské kapli 
Mše ve velehradské kapli mají nyní - a až do konce března 2013 - pravidelný rozvrh: každou první a třetí neděli 
vždy v půl třetí odpoledne (výjimkou však je první lednová neděle: 6.1.2013 mše na Velehradě nebude).           
Třetí prosincovou neděli 16.1.2012 s námi oslavil Otec Radek Vašinek. To odpoledne ještě  přítomní krajané 
vyslechli jeho přednášku o „Cestách Zla“. Zajímavou diskusi po přednášce trochu předčasně ukončil odchod 
přednášejícího, který musel stihnout let do Říma. 
 

Pastorační asistent a nové aktivity na Velehradě 
Mnozí krajané se už setkali s Martinem C hleborádem, který nyní působí na Velehradě, zejména jako pastorační 
asistent. Martina Správní radě doporučili pražský pomocný biskup Otec Václav Malý a ředitel arcidiecézní charity 
O.Dr. Vojtěch Eliáš. Naše Charita a celá komunita v něm získává dalšího mladého a energického pracovníka.  
o   Martin bude – počínaje nedělí 13.ledna o půl třetí odpoledne -  hostitelem nedělních velehradských 
setkání, která „vyplní“ nedělní odpoledne během víkendů, kdy na Velehradě není kněz a tudíž ani bohoslužba. 
Náplň  těchto setkání bude záležet na tom, kdo na ně přijde. Popovídání se starými i novými známými nad čajem či 
kávou je jedna možnost, přednáška a beseda na dohodnuté téma se rovněž nabízí. Rozhodně bude vždy přítomen 
(přítomna) někdo, kdo nabídne program také pro malé děti. Předzvěstí nedělních odpoledních setkání bylo setkání 
hrstky přátel na Velehradě na Štědrý večer odpoledne.(Přihlašte se předem na info@velehrad.org.uk či telefonicky) 
o   Dopolední setkání maminek s dětmi: Martin Chleborád také zve na Velehrad maminky s dětmi na středu 
16.ledna na 11. hod. dopoledne.  
o   Čtvrteční podvečerní setkání krajanů: Pro křesťany (a kohokoliv, kdo má zájem) pořádá Martin setkání 17. a 
24.ledna (čtvrtky) vždy o šesté hodině večer. 

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

************************************************** 
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Další důležité informace Správní rady... 
o  Správní rada poskytuje informace zde ve Zpravodaji, osobně, formou veřejné debaty. V nedávné době jsem 
měl dvakrát příležitost informovat shromáždění krajanů (na Svatováclavské Slavnosti cca 40 a na SVU dalších 
cca 30) a odpovědět na otázky. Bylo to užitečné, mnozí přítomní to ocenili.  
Abychom předešli dalším nedorozuměním a fámám, uvádíme následující informace na aktuální témata: 
o  Dům na Ladbroke Square bude mít od 15.dubna 2013 nového majitele. Prodej, který byl uzavřen 15.října 
2012, splňuje podmínky a požadavky dozorující Charity Commission. 
o  Nové prostory pro Velehrad: VELEHRAD na adrese 22 Ladbroke Square zůstává domovem naší Charity a 
naší komunity do půlky dubna 2013 a chceme, aby byl ty zbývající tři měsíce využíván co nejlépe.  Jevila se 
reálná možnost získat pro „Nový Velehrad“ velmi vhodné prostory - cca kilometr od Ladbroke Square, ale 
bohužel se ukázalo, že není reálná šance obdžet tam povolení umožňující provoz krajanského střediska. Správní 
rada hledá dál a prosíme i vás, abyste měli oči otevřené. A pokud se dozvíte o objektu, který je na prodej a nám 
by se – případně po úpravách - mohl hodit, dejte nám vědět (nejlépe na e-mail info@velehrad.org.uk). Může to 
být třeba bývalá škola, kostelní hala apod., pokud možno blízko centrálního Londýna. V této souvislosti je také 
dobře  zdůraznit, že jsme připraveni i na – dosti pravděpodobnou - možnost, že „nový Velehrad“ ještě v dubnu 
nebude k dispozici. V tom případě bude Správní rada usilovat, aby rozběhnuté (a další) aktivity mohly dočasně 
pokračovat ve vhodných náhradních  prostorách, které jsme připraveni zajistit. 
o   Písemná pozůstalost po Otci Langovi: část dokumentů (ta nejdůležitější) je již bezpečně uschovaná 
v Národním Archivu v Praze. Ostatní dokumenty byly na Velehradě během posledních dvou let vytřízeny 
(s pomocí laskavých dobrovolníků) a jsou připraveny k odvozu do Národního Archivu do Prahy 
 o  H ledáme dobrovolníky! Pravidelně vyzýváme krajany, aby se připojili k malé skupince tvrdě pracujících 
dobrovolníků, kteří pomáhají Správní radě v organizování aktivit. Na poslední společenskou akci – Mikulášskou - 
na osobní žádost, nám přišlo pomoct několik českých a slovenských krajanů, kteří pomáhají pravidelně a jedna 
nová pomocnice s dětmi, mladá postgraduální studentka psychologie Klára. Na výzvy ve Zpravodaji se bohužel 
již delší dobu nikdo nepřihlásil. Není fér nepřičinit se a pak kritizovat. Máte-li připomínky, sdělte nám je, ať je 
můžeme vysvětlit a vyřešit (pomluvy za zády nejsou konstruktivní). A přijďte prosím pomoct, pokud vám to věk 
a zdraví dovolí! Trustees, jejich sekretářka a pár laskavých dobrovolníků dávají bezplatně svůj čas pro dobro naší 
komunity, ale práce a možností je víc než na co jejich síly a časové možnosti stačí. Vždyť naše Charita a naše 
komunita v Londýně více než půl století žije, prosperuje a pomáhá potřebným Čechům a Slovákům v Anglii díky 
nezištné práci a pomoci stovek krajanů, kteří přišli před námi.        (info Správní rady připravil ing.Antonín Stáně) 
o  Poděkování: Správní rada srdečně děkuje za finanční dary manželům Koblihovým, Karlovi Kubovi, Dr 
Margaret Mruzkové, Evě Jiránkové, manželům Touškovým, Evě Kaufmannové, Emilu Ottlykovi, Ivaně Heard, 
manželům Trapplovým, pí Kopecké, pí Bekové, pí Nadje Kelly, pí Ludmile Knappové, pí.Murphy, pí Heleně 
Paloušové, panu Petráskovi a manželům Kučovým. Srdečné Pán Bůh zaplať! /mt/ 
 

DALŠÍ ZPR Á V Y Z K O M UNI T Y A L O ND Ý N A                                        
Mikulášská na Velehradě už tradičně skvělá 
Opět se nedá nic jiného říci, než že tradiční Mikulášská na londýnském Velehradě 2.prosince se opravdu povedla. 
Jak více než názorně ukazují záběry příchodu sv.Mikuláše do společenské místnosti (viz foto na str.2), prodíral se i 
s andělem nahromaděnými rodinami s dětmi jen velmi těžko. Ing. Antonín Stáně popsal události mikulášského dne 
takto: První den prosince byla sobota a Velehrad uvítal dalšího hosta z Říma – dalšího českého kněze t. č. na 
doktorantských studiích ve Vatikánu – Otce Radka Tichého. V neděli odpoledne ve velehradské kapli pak Otec 
Radek – s pomocí tuctu nejmladších, které pozval k oltáři – zapálil první svíci na Adventním věnci. Když mše 
končila, byla ve společenských prostorách Velehradu již v plném proudu Mikulášská. Netrvalo dlouho a naše 
varhanice (a pianistka) Petra a cymbalistka Marta doprovázely „koledníky“, kteří zanotovali krásné české koledy 
(vedle těch nejznámějších i některé z pozapomenutých). Ještě než dorazil svatý Mikuláš, stačili si všíchni pochutnat 
na dobrotách, které přinesly přítomné maminky a zapít „svařákem“, který v kuchyni naléval Miloš. Velehradský 
sálek i přilehlá chodba praskaly ve švech, když dorazil Mikuláš s andělem a všechny malé štědře obdaroval. Pravda, 
něco za něco, a tak i ti nejmenší si museli vzpomenout alespoň na pár veršíků k Mikulášově potěšení. Byli ale i tací, 
kteří se pustili do parádního sboru ze „Sound of music“.  /as/ 

 ************************************************** 
     SVU – Britská skupina Československé společnosti pro vědy a umění zve členy i ostatní krajany na přednášku 
                   
                Mgr.Jana Jůna, FBIS: ,,Jaké poznatky nám dosud přinesly kosmické lety  
                                        a jak v nich dál pokračovat v pokrizové éře’’   
                      v sobotu 26.ledna ve 14 hodin ve společenském sale londýnského Velehradu 
          Po přednáše diskuse a občerstvení a všichni jsou vítáni. Info u předsedy Milana Kocourka (01932-259616) 
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Za Zdeňkem Stříbrským, aneb odešel dobrý člověk, vlastenec 
7.prosince zemřel ve věku 86ti let Zdeněk Stříbrský, jeden z těch dobrých lidí, díky kterým Velehrad Otce 
Langa přežil lecjakou nepřízeň osudu. Rodák z Brandýska u Prahy, Zdeněk byl dalším v řadě generací 
řeznických mistrů Stříbrských, i když otce – jednoho z našich hrdinů od italské Piavy -- musel oželet už ve 
třinácti letech, neboť byl za odboj zatčen, vězněn v Terezíně a nakonec v Drážďanech popraven v roce 1943. 
Dopis na rozloučenou od otce si Zdeněk, který se za války vyučil řezníkem, mohlpřečíst až v roce 1968.  
Přirozená zvídavost vedla na konci války mladého Zdeňka na hlavní silnici a když přijely první , sovětské tanky vedl je do Prahy, 
za což pak dostal kanistr vodky. Tehdy určitě nevěděl, jak bude pokračovat sovětizace země, ani to, že po ,,únoru‘‘ uteče přes 
hranice z Karlových Varů, kam se přestěhoval. Z tábora v Německu zamířil Zdeněk do Anglie a oženil se s Italkou z města na 
Piavě, kde nedaleko sloužil jeho otec. Pak musel tvrdě vydělávat na děti Josefa a Annurosu -- pokřtěné Otcem Langem, 
navštěvující českou školu na Velehradě a letní tábory v St.Mary’s Bay i jinde -- na nočních směnách ve známém Smithfield 
Market. Přesto se účastnil života komunity, rád zpíval a měl rád zejména Smetanu, Dvořáka a Janáčka. Otec Lang na Zdeňka 
nedal dopustit a ten občas přinesl nějaké to maso či uzeniny, pomáhal chudým a mnozí z nás u něj také nakupovali. Ve stáří 
pak často pobýval u rodiny dětí v Benátkách.   
       Otec Tichý a asistent Chleborád  navštívili 2.prosince Zdeňka Stříbrského, krátce po jeho návratu z nemocnice, píše ing. 
Antonín Stáně a pokračuje: Pan Stříbrský zemřel týden na to. Jak později napsala jeho dcera Anna Rosa:  „…Father Tichy 
came to bless us all. Zdenek was happy and talked… happy and smiling, in Czech, for a long time. …. It made my father happy 
to speak in Czech language and from this moment he was more serene, as his death became closer“. Měl jsem tu čest 
reprezentovat Správní radu Charity na pohřbu pana Stříbrského v krematoriu v Mortlake 18.prosince. Bylo to důstojné a 
dojemné rozloučení s nezapomenutelným člověkem, s kterým jsme se pravidelně setkávali na českých bohoslužbách v Mount 
Street v šedesátých, sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století. Po pohřbu následovalo pohoštění v domě manželů 
Stříbrských, kam – vedle pozůstalých – přišli i další přátelé, včetně některých, s kterými jsme se již dlouho neviděli. RIP. /jn/ /as/ 
 
Z D O M O V A  
Zo stanoviska biskupov Slovenska k súčasnej situácii Katolíckej cirkvi 
,,Katolícka cirkev na Slovensku prežíva v posledom období bolestnú situáciu. Srdcia mnohých sú rozrušené a naplnené 
neistotou. Preto my, biskupi, členovia KBS, vedení túžbou naplniť poslanie duchovných otcov, zodpovedných za jednotu Cirkvi, 
obraciame sa na všetkých veriacich s týmto stanoviskom: 
      So všetkou vážnosťou opätovne zdôrazňujeme, že plne rešpektujeme a prijímame rozhodnutie o odvolaní Mons. Róberta 
Bezáka. Svätý Otec urobil toto rozhodnutie osobne, po dôkladnom zvážení a potom, čo Mons. Bezák odmietol prijať jeho výzvu, 
aby sa vzdal úradu trnavského arcibiskupa, čím porušil prísahu vernosti a poslušnosti voči nemu.  
      Okrem iného sa na verejnosti objavila pochybnosť o postoji slovenských biskupov k zachovávaniu zákonov SR pri 
spravovaní majetku. Chceme vás uistiť, že plne rešpektujeme zákony SR a preto dbáme o riadne spravovanie majetkov Cirkvi. 
Stále sme boli a v prípade potreby sme ochotní poskytnúť kompetentným orgánom súčinnosť pri objasnení hospodárenia 
ktorejkoľvek cirkevnej právnickej osoby. Sme vďační za podporu všetkým veriacim, ktorí nám vyjadrujú svoju dôveru. 
Pozývame aj ostatných, aby prijali rozhodnutie Svätého Otca. Modlime sa za Svätého Otca, za Cirkev na Slovensku a spoločne 
doprevádzajme modlitbou aj Mons. Róberta Bezáka.‘‘ 
O  Ve dnech 11. a 12.ledna by se měly v ČR konat prezidentské volby. Několik neuznaných kandidátů však stále žádá soudy o 
jejich odročení.  O V Praze zemřel 5.prosince po operaci srdce ve věku 86ti let novinář, spisovatel a básník Miroslav Sígl, jeden 
z organizátorů svobodného rozhlasového vysílání za sovětské okupace v r. 1968. Sígl pracoval v MF(1945-51), HN(1957-65) a 
v televizi a byl jedním ze zakladatelů Syndikátu novinářů ČR. V posledních letech publikoval v řadě periodik, včetně tohoto. 
 
DISK USE  
Na obranu české psychiatrie  MUDr.Eva Pinkava 
24.listopadu 2012 byla na pravidelné měsíční schůzce SVU na Velehradě v Londýně prezentace  MDAC o klecových lůžkách 
v České republice. Jako členka SVU a  psychiatr v penzi s dlouholetou praxí v Britanii a českou medicinskou výukou jsem byla 
vyzvána organizátory z výboru SVU, abych se zapojila do diskuse. Bohužel jsem se tehdy nemohla ze zdravotních důvodů 
dostavit. Požádala jsem laskavě M. Kocourka o zvukový záznam prezentace a předkládám dodatečně mé poznámky a názory. 
      I když jsem naprosto přesvědč ena, že jde o dobře míněnou snahu členů Mental Disability Advocacy Centre vyvíjet 
činnost na obranu práv jedinců s tzv. mentální neschopností, takových, kteří jsou nuceni okolnostmi svého postižení žít většinou 
v ústavní péči za ne zdaleka ideálních životních podmínek, jsouce tzv. zapomenuti společností, musím zde vyjádřit svůj 
nesouhlas s jejich ideologií a některými názory a s praktickými kroky k uskutečňování cílů, které si ve své činnosti na obranu 
práv mentálně postižených vytkli.                                               
      Především je jakýmkoli dobrým snahám o zlepšení situace v psychiatrii kdekoli na světě na překážku nesmírná 
nejednotnost v názorech a nedostatečnost vědomostí a základních znalostí o psychiatrii. Psychiatrie jakožto disciplina ve 
zdravotnictví je kupodivu v celém civilizovaném světě dodnes bohužel stále ještě Popelkou v medicině. Nemohu tady zacházet 
do podrobností, ale není to jenom z ekonomických důvodů nedostatkem odborného personálu a již výše zmíněnými 
nedostatečnými obecnými vědomostmi o duševních nemocech, ale paradoxně vzniká i fenomen nejednotnosti v terminologii, 
kdy se laikům pletou dohromady např. i  zásadní rozdíly mezi sociálními institucemi pro tzv. duševně postižené a mezi 
psychiatrickými léčebnami pro akutně i chronicky mentálně nemocné, jako jsou např. Bohnice, o odborný znalostech, 
resp. jejich nedostatku, ani nemluvě.                                                                           
      Zatímco J.K. Rowlingová v roce 2009 ustoupila a litovala poprasku, který způsobila kritikou klecových lůžek v českých 
ústavech pro mentálně postižené, v anglickém textu pozvánky se tentokrát dovídáme např. že: „The Czech Republic is one of 
the last countries in Europe to be still using cage beds to imprison patients in psychiatric hospitals“ a čteme výzvu „join us to 
see what UK Czechs can do to finally stop this barbaric practice once and for all‘‘.                                                    >>>> 

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

                          BCSA  British, Czech and Slovak Association 
   BCSA zve na ,,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 9.ledna. Další info na bcsa@bcsa.co.uk nebo na tel. 0208-795-4875 643  Harrow Road, Wembley, HA0 2EX 
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Na obranu české psychiatrie (pokračování ze strany 5) 
    Síťová lúžka zůstávají v moderní české psychiatrii jedním  ze tří krátkodobých restriktivních opatření.   
Jsou tři užívané způsoby: Fyzické (úchopy, držení rukama) - nejsou zneužitelné k trestu ani úlevě v práci personálu, ale musí 
být profesionální a šetrné (viz výše – vyškolení průvodců dobrou praxí). Mechanické - zejména kurty, řemeny, svěrací kazajky, 
klecová lůžka, izolační místnosti, zamčené dveře a všechny další mechanické zábrany volného pohybu člověka. 
Chemické - např. neuroleptika, hypnotika. 
     V praxi je možné, že použití jednoho typu restrikce bude nahrazeno jiným, povoleným typem, ale je sporné, zda toto řešení 
akutní situace bude vůči klientovi humánnější (např. zvýšená medikace). I v průběhu projektu se ukázalo, že otázku restrikcí 
nelze takto omezit – v zařízeních jsou  používány i další typy omezovacích prostředků. 
    Podle Prof. Rabocha, přednosty psychiatrické kliniky ve VFN, síťová lůžka mají v psychiatrii své místo:  VFN operovala 
v loňském roce se 151 lůžky na šesti odděleních, dvě z nich přitom byla stále ještě diskutovaná síťová lůžka. „Klecová 
lůžka byla sice zakázána, ale síťová lůžka jsou v zájmu pacienta i personálu a já bych se je nebál použít ani u svého 
příbuzného, „komentoval současný stav dále Raboch. „Používají je také v Rakousku nebo Švýcarsku,“ dodal.       
     Místo toho nabádá UN Torture Watchdog Českou vládu: „ Stop caging people.“ In June 2012, The UN Committee 
against Torture has told the Czech Republic to stop caging people in psychiatry and social care. It condemned the use 
of institutionalization, and criticized the use of physical restraints and solitary confinement in psychiatric facilities.  
“We urge the Czech government to heed the most important piece of advice of the UN anti-torture body: close mental health 
and social care institutions, transfer people to regular community-based housing, and provide appropriate services.” 
      Podle tohoto orgánu OSN máme prý zavřít blázince úplně a všichni lidé mají žít pouze v komunitě.  
Ze své zkušenosti, jako bývalá britská dlouholetá “community psychiatrist”, radím: “I do not think so!”. 
 

Nenechte si ujít, aneb trochu kultury v Londýně a okolí v lednu  
*    19.ledna v 19.30 vystoupí v londýnském Irish Cultural Centre (5 Black‘s Rd, Hammersmith, W6) čeští hudebníci Petr Tichý 
(basa) a Vojtěch Jindra (kytara) na speciálním koncertu na pozvání irského jazzového a folkového zpěváka J.Eoina. Vstupné 8 
či 6 liber přes internet na: http://www.irishculturalcentre.co.uk/?q=content/j-eoin. Spoluorganizuje České Centrum. 
*    24.ledna v 19.30 vystoupí v Royal Festival Hall, Southbank Centre, Philharmonia Orchestra pod taktovkou Tugana Sochieva                
s Akiko  Suwanai (housle). Na programu Mendelssohnova Overtura Snu noci svatojánské, Dvořákův Houslový koncert v Amoll 
Op 53 a Brahmsova Symfonie č.1 v Cmoll Op 68. Info: 0844 875 0073 a www.southbankcentre.co.uk.  
*    30.ledna v 18.30 v sále Velvyslanectví ČR pořádají Friends of Czech Historic Buildings, Gardens and Parks přednášku 
Caroline Cannon-Brookes o Janu Blažeji Santinim-Aichelovi, známém architektu řady významných budov v našich zemích i 
okolí v 18.století. Vstupné 15liber, včetně skleničky vína/limonád. Info: www.czechfriends.net  a events@czechfriends.net . 

**************************************************           
                             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 atd ,  informuje Brity o možnostech podnikání, vzdělávání, atd  

************************************************** 
ZAJÍMÁ VÁS CO SE DĚJE V JINÝCH KRAJANSKÝCH  KOMUNITÁCH? 
Zkuste si na internetu najít  http:// krajane.radio.cz/ 

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

************************************************** 
                    ZAJÍMÁ VÁS ČESKÁ A SLOVENSKÁ HUDBA?  STAŇTE SE ČLENEM A PŘIVEĎTE ANGLICKÉ ZNÁMÉ DO 
                      The Dvořák Society for Czech and Slovak Music 
   Společnost sdružuje zájemce o českou a slovenskou hudbu a jako registrovaná charita pomáhá hudebníkům a tělesům doma  
            Podrobnosti najdete na internetu ( http://www.dvorak-society.org ) a další rád sdělí David Thorpe, 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 činnost Velehradu 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 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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