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Letní reminiscence uplynulého milénia        
Zatímco uplynulý měsíc přinesl jedno všeobecně slavené výročí vylodění spojenců v  
Normandii 6.června 1944, které urychlilo konec Druhé světové války, červenec a srpen 
přinášejí pro nás hned několik pro národní psyché velmi důležitých výročí. Ta začínají od  
svátků věrozvěstů sv.Cyrila a Metoděje a mistra Jana Husa a vzpomínek na někdejší slavné  
sokolské slety a pro nás zde v Británii přinášejí také vzpomínky na utvoření tří z pětice  
československých perutí britského Královského letectva v roce 1940.A doma i zde si budou 
mnozí připomínat i smutné výročí neblahého 21.srpna 1968, tedy sovětskou okupaci našich  
zemí i nadějné Slovenské národní povstání na konci téhož měsíce, opět v onom roce 1944.  
       Příchod svatých věrozvěstů Cyrila a Metoděje, přinášejících křesťanství i písmo do 
Velkomoravské říše z pověření císaře Michala III. z Konstantinopole po žádosti krále  
Mojmíra, se ovšem udál před více než tisícovkou a ještě stovkou let, tedy v roce 863. Do té  
doby se o vliv na našich územích, už od pokřtění skupiny velkomoravských kmenových       
vůdců a jejich doprovodu v Řezně ve třicátých letech a 14ti jejich českých současníků         sv. Cyril a Metoděj na Radhošti 
tamtéž v roce 845, pokoušeli Bavorové a Němci, o čemž svědčí i první kostel v Nitře,  
postavený knížetem Pribinou a vysvěcený salcburským arcibiskupem Adalramem mezi roky 821 a 836. Mojmírovi se 
podařilo s příchodem Cyrila a Metoděje postavit domácí křesťanství na slovanský základ s vlastním písmem (glagolice) 
a překladem částí bible do slovanského jazyka. Vznikl pak veršovaný Proglas, předmluva k evangeliím a později i 
životopisy obou věrozvěstů a na Velehradě a kolem, tedy v celé hlavní aglomeraci hradišť velkomoravské říše, od 
Starého Města u Uherského Hradiště, Mikulčic, Modré až po Bratislavu a Nitru, byla postavena řada kostelů. Cyril a 
později, po jeho smrti 14.února 869, i Metoděj, byli papežem jmenováni biskupy a Metoděj o pár let později dokonce i 
arcibiskupem Velké Moravy. A na Velehrad také přijel mezi lety 870 až 873 i český kníže Bořivoj, aby se dal i s 
rodinou a družinou Metodějem pokřtít a pak postavil na Levém Hradci a na Pražském hradě první kostely. 
      Mistr Jan Hus, takto rektor Karlovy univerzity a reformní kněz a kazatel sice působil o pět stovek let později, 
zanechal nám však další významné duchovní dědictví ve smyslu reformních myšlenek a boje proti církevním i světským 
zlořádům a za očistu evropské církve od středověkých praktik. Jeho odsouzení koncilem a předání světské moci k 
upálení v Kostnici 6.července 1415 vyburcovalo mnohé naše šlechtice a měšťany k odporu proti věrolomnosti římského 
císaře Zikmunda a zrodilo se Husitství a s ním i první reformační občanská válka v Evropě. Komunisté se dědictví Jana 
Husa snažili použít ve smyslu ,,rozděl a panuj‘‘ jako páky na rozdělení křesťanských církví u nás a jen díky 
přehodnocení postojů a uznání Husova významu katolickou církví na popud kardinála Berana a sílícího ekumenismu 
v oněch letech se jim to nepodařilo. O pozitivním vztahu dnešní katolické církve k Husovi, o studiu jeho díla a o 
oceňování mistrových zásluh podal na těchto stránkách ostatně svědectví kardinál Miloslav Vlk. 
      Ono červnové výročí invaze v Normandii je sice už za námi, ale váže se k němu i bojová historie perutí našeho 
letectva v Británii, z nichž tři, tedy 310., 311. a 312. vznikly už v roce 1940, právě v těchto měsících.         >>>>>>>>   
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SPRÁVNÍ RADA VELEHRADU PŘIPOMÍNÁ VŠEM KRAJANŮM, 
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Letní reminiscence uplynulého milénia (pokračování ze str.1) 
      Ustavení našich perutí britského letectva mělo tehdy v ranných fázích Bitvy o Británii, kdy Královské letectvo 
tvořilo jen pár desítek bojeschopných perutí, též obrovský psychologický význam. Naše tři perutě, tedy 310. 
československá stíhací, ustavená 10.července 1940, 311.československá bombardovací, ustavená 29.července 1940 a 
312.československá stíhací peruť, ustavená 29.srpna 1940 tak spolu se dvěma stíhacími perutěmi polskými (303., 
ustavenou 2.srpna a 302., ustavenou 13.srpna a dvěma polskými perutěmi bombardovacími (300. a 301) zasáhly 
významně do Bitvy a dodnes jsme na naše české a slovenské letce právem pyšní. Navíc, řada našich letců se zúčastnila 
také bojů o Slovensko během Slovenského národního povstání od konce srpna 1944 ze známého povstaleckého letiště 
Tri duby a jejich hrdinství si spolu se statečností našich vojáků a partyzánů budeme připomínat právě na konci srpna. 
Bylo pro ně snad dobře, že tehdy nemohli tušit, že za pár let po vítězné válce a úmyslně zpožděném návratu domů 
budou demobilizováni a bude je čekat kriminál, jáchymovské koncentráky na uranu, či Leopoldov nebo Mírov a že 
někteří budou zas muset utíkat zpět do Anglie. A pro ty, kteří po přežití komunistických koncentráků čekali léta na 
normální zaměstnání, rehabilitaci a návrat hodností přišlo po oblevě Pražského jara a okupaci sovětskou armádou 
21.srpna 1968 dalších dvacet let čekání na svobodu. To, že se jí mnozí nedožili je stejně smutné, jako jejich osudy a pro 
nás je alespoň do jisté míry potěšující, že se jich přece jen řada svobody dočkala, byli po zásluze vyznamenáni a mohli 
ještě v následujících letech předat novým generacím své zkušenosti, za což jim s úctou děkujeme.  /jn/   
 

ZPR Á V Y Z L O ND Ý N A A K O M UNI T Y                      
Skvělý koncert kvarteta ,,i Flautisti‘‘  
Kvartet mladých flétnistek ,,i Flautisti‘‘ vystoupil ve čtvrtek 
23.června v sále českého velvyslanectví s koncertní směsí  
klasiky i moderny, od skladeb Vivaldiho, přes Dvořáka a  
Martinů, až k současnosti a soudobé tvorbě Karla Janovického  
a Jana Rokyty. 
    Mladý kvartet ve složení Jitka Smutná, Danielle Jalowiecka, 
Ilona Veselovská a Kerstin Kubitschek účinkuje od roku 2008, 
kdy jeho členky společně studovaly na londýnské Royal  
College of Music a rozhodly se společně a často velmi  
originálním způsobem interpretovat klasiky i moderní hudbu,   Skladatel Karel Janovický děkuje kvartetu za provedení  
s jejímiž tvůrci pravidelně spolupracují.                                          světové premiéry jeho skladby, exkluzivně pro něj 
    Koncert na velvyslanectví také představil ve světové             zkomponované (foto čes. Velvyslanectví) 
premiéře nejnovější skladbu Karla Janovického pod názvem        
Quartet for Recorders, přímo pro ,,i Flautisti‘‘ složenou. Spolupořadatelem návštěvníky vysoce oceněného koncertu 
byla Dvořákova společnost pro českou a slovenskou hudbu, jejíž akce mají nyní v oblibě našinci i Britové. // 
 

Tomáš Sedláček představil knihu a besedoval...                           
Známý český mladý ekonom Tomáš Sedláček po představení své knihy Ekonomie dobra i zla na 
univerzitách v Oxforu a Cambridge a v Royal Society besedoval o knize i o ekonomice vůbec s  
krajanskou veřejností v sále českého velvyslanectví. Nejen ekonomika, ale i politika, filosofie a  
dějinné souvislosti byly v diskusi glosovány i velvyslancem Michelem Žantovským a bývalým 
českým premiérem Janem Fischerem, viceprezidentem EBOR. Předmluvu ke knize napsal bývalý  
prezident Václav Havel, jeden z recenzentů, Jan Kraus jí uvedl jako moderní učebnici, dokonce i  
pro ty, kterým se jako jemu nechce příliš učit a ekonom Jan Švejnar ji označil za ,,osvěžující elixír‘‘. 
      Dr.Tomáš Sedláček, ročník 1977, je v ČR velmi známý z mediálních komentářů k hospodářské situaci a je nyní 
hlavním ekonomickým stratégem ČSOB, stejně jako členem Národní ekonomické rady, která radí premiérúm české 
vlády a přednáší i na FSV UK. Diskusi připravily České centrum a Česko-britská obchodní komora. // 

 

****************************************************                     
 O M L U V A SPR Á V NÍ R A D Y V E L E H R A DU 
Správní rada se tímto omlouvá všem čtenářům za značné zpoždění při rozesílání minulého, tedy červnového čísla 
Z(S)pravodaje. Bylo to způsobenou nemožností udržet přes neustálé poruchy v provozu velehradskou tiskárnu. 
Nakonec bylo rozhodnuto, že starý stroj už zjevně nebude fungovat a byla zakoupena tiskárna nová, což trvalo nějaký 
čas, stejně tak jako nastavení na potřebné parametry. Budeme se i nadále snažit, aby Velehradský Z(S)pravodaj 
vycházel tak jako dosud na přelomu měsíce či, ještě lépe, na konci měsíce předešlého tak, aby se čtenáři mohli 
účastnit i akcí inzerovaných na samém začátku měsíce.                                              Správní rada velehradské charity                                                          
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Úspěch Letní Garden Party BCSA v  
prostorách slovenského velvyslanectví 
British, Czech and Slovak Association uspořádala 18.června v  
prostorách a zahradě slovenského velvyslanectví tradiční Letní 
Garden Party a více než stovka účastníků se tak mohla po 
projevech velvyslance Mgr.Miroslava Wlachovského a   
Sira Michaela Burtona za BCSA družit a veselit a dokonce i 
počasí nebylo nejhorší. Ke špekáčkům a studenému buffetu 
vyhrávala slovenská lidová hudební skupina, fungoval knižní 
bazar a nakonec byli někteří potěšeni i výhrou v tombole.  
     Navíc, v přední dvoraně slovenského velvyslanectví bylo 
zaparkováno několik veteránů slavných automobilů Tatra, 
včetně původního modelu z roku 1936 a neméně slavných 
Tatraplánu, Tatry Osmičky a členové klubu veteránů podávali 
zájemcům technická i historická vysvětlení. O úspěšnosti 
příjemného odpoledne tak nebylo nejmenších pochyb. // 
 

Slibná inaugurace ,,Středoevropského  
symposia‘‘ na londýnské UCL  
První v řadě bianuálních symposií věnovaných problematice 
našeho regionu na Škole slovanských a východoevropských 
studií londýnské univerzity UCL pod názvem ,,Středoevropské 
symposium‘‘ se konalo 2.června. Nápad českého velvyslance  
Michaela Žantovského – jak sám přiznal – se tak setkal se souhlasem ředitele školy Dr.Robina Aizlewooda a jeho sboru 
a také velvyslanectví Visegradské čtyřky a Slovinska a symposium bylo na světě. Na stovku účastníků z řad odborníků, 
studentů, poslanců parlamentu, diplomatů a novinářů přilákal program, který sestával se tří panelů, ekonomického, 
politického a kulurního, obsazených panelisty z uvedených zemí, většinou z řad akademických komunit. Velmi 
zajímavé úvodní téze, které pak přišly znovu na přetřes během diskuse, přednesl bývalý český premiér dr.Jan Fischer. 
mezi známějšími účastníky byli i spisovatel a redaktor týdeníku The Economist Edward Lucas, sociolog, spisovatel a 
diplomat prof.Martin Bútora, novinář Respektu Jan Macháček, dr.Michal Horwath z Oxfordu a ze slovenského 
ministerstva financí, soudce maďarského ústavního soudu Dr.István Stumpf, polský sociolog a sociolog dr.Jan Sowa či 
Bohemista prof. Robert Pynsent ze SSEES. Symposium zaujalo i kvůli mnoha kritickým hlasům na adresu vývoje 
v našem regionu, i když například maďarské statistiky ohledně aktivity mládeže byly velmi povzbuzující.// 
 

ZPRÁVY ZE SVĚTA 
Římská výstava o kardinálu Beranovi 
Od 16.května se koná výstava o životě kardinála Berana v prostorách Univerzity Svatého kříže v Římě. Zahájení se 
zúčastnil kardinál Vlk na pozvání velvyslance u Svatého stolce Pavla Vošahlíka, který výstavu připravil spolu s rodným 
městem kardinála Berana Plzní a tamějším biskupem. Výstavu kromě nich zahájili rektor univerzity, předsedkyně 
českého parlamentu Miroslava Němcová, plzeňský primátor Martin Baxa a emeritní státní sekretář Vatikánu kardinál 
Sodano. Výstava byla už třetí svého druhu: první se konala v prostorách českého parlamentu v Praze na jaře letošního 
roku a druhá začátkem května v Plzni.  
      Miroslava Němcová vyzdvihla v projevu lidské a kněžské vlastnosti kardinála Berana a kardinál Sodano zasadil 
jeho život a dílo do širších souvislostí. Připomněl pak i další církevní osobnosti na českých biskupských stolcích i 
tvrdost komunistického pronásledování církve u nás. Kardinál Vlk poděkoval všem aktivním účastníkům otevření 
výstavy a připomněl zvláště přítomnost Miroslavy Němcové, jejíž účast lze vidět i jako snahu dnešní politické 
reprezentace odčinit bezpráví, která komunistický stát na Beranovi spáchal. Režim se Berana natolik bál, že ani 
mrtvému nedovolil návrat do vlasti a papež Pavel VI. dal proto uložit jeho ostatky mezi papeže v kryptě blízko hrobu 
sv. Petra. Takto nebyl poctěn biskup žádného jiného národa.                                                                            >>>>>>>  

**************************************************** 
               BCSA  British, Czech and Slovak Association srdečně zve na  
         
                         pravidelné ,,Get to know you'' středy od 19 do 23 hodin v Čs. nár. domě, 74 West End Lane, NW6,   
                                               vždy jednou v měsíci. Příští se bude konat 14. září, tedy po prázdninách   
                     Další info na bcsa@bcsa.co.uk nebo na tel. 0208-902-0328, fax: 0208-795-4875 643  Harrow Road, Wembley, HA0 2EX 
**************************************************** 
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Z DOPISŮ ČTENÁŘŮ 

,  ,,Bože cos’ ráčil před tisíci věky...’’ na  
   velehradské Svatojánské inspirovalo 

 
Zaposlouchat se do mateřského jazyka a vmyslet se do 
významu veršů znamenalo přenést se do kořenů svého 
původu, své rodiny, své existence a v krátkém 
okamžiku se dotknout ohromujícího zjištění, jak historii 
svým konáním a činností vytváříme nyní MY. Dědictví 
mého otce a jeho otce spojuji nyní s dědictvím otce a 
otců svého muže a spolu s jeho otcovstvím předávám 
svému synu. Ale jaké bude? Společné pole uchovat a 
předat nemůžeme, oba jsme (dobrovolně) vykořeněni 
ze svých vlastí. Grunt není udržován, chátrá a bude 
brzy prodán (ten náš alespoň).  
  
    Dědictví starších generací, kontakt se starými lidmi, 
nejenom respekt k nim, je myslím to klíčové a základní, 
co generaci dětí expatů a emigrantů chybí. Učit se 
nasloucháním příběhů a pozorováním a pouhou 
přítomností, nasávat zkušenosti a klid a rozvahu těch, 
co už mají prožito a odžito to, co nás teprve čeká.  
 
     Při mši přede mnou seděl velice starý pán a já 
nemohla odtrhnout oči od jeho vrásek, měl do nich 
vryto spoustu přiběhů a mně nepřestane vrtat hlavou, 
jestli je má s kým sdílet.                (z dopisu Pavly Ezeh) 
 
                                            (z dopisu Pavly Ezeh) 
 



**************************************************** 
Římská výstava o kardinálu Beranovi  (pokračování ze str.3) 
      Paní Němcová se pak zastavila u hrobu blahoslaveného papeže Jan Pavla II. a ctihodného papeže Jana XXIII. a 
navštívila oltář sv.Václava, u něhož jsou medailony našich věrozvěstů a patronů Evropy sv. Cyrila a Metoděje. Za 
konfesí sv. Petra v čele chrámového prostoru obdivovala poté rosetu sv. Ducha, vitráž, vyrobenou v českých sklárnách a 
projevila podiv nad tolika spojeními mezi bazilikou a naší zemí. 
      Po slavnosti pak, za účasti všech výše jmenovaných hostí z Česka, včetně hejtmana jihomoravského kraje Michala 
Haška s doprovodem, požehnal jménem České biskupské konference, kardinál Vlk v podzemí chrámu sv. Klimenta 
poblíž římského kolosea velkou plaketu jako projev vděčnosti našeho národa sv. věrozvěstům Cyrilu a Metodějovi. To 
vše ve znamení blížícího se jubilea – 1 150 let od jejich příchodu v r. 2013. Deska nese nápis, který kdysi vybral 
kardinál Špidlík. Svatý Cyril umíraje žehnal učedníky: „ Tys mi je dal, tobě Bože je vracím. Svou mocnou pravicí je 
veď a pokrovem svých křídel je přikryj!“ Slavnosti se zúčastnila i řada českých poutníků, kteří bydleli v českém 
poutním domě Velehrad. Dříve než všichni sestoupili do podzemí, navštívili v pravé boční lodi baziliky kapli s ostatky 
sv. Cyrila a po krátké meditaci biskupa Radkovského se společně pomodlili.// 
 

Konec jedné (značně dlouhé) anabáze?                                         
 
Blíží se konečně po letech vyjednávání a zastavování jednání mezi státem a církvemi kýžené  
a spravedlivé majetkové narovnání, táže kardinál Miloslav Vlk  
 
Po skončení přenosu beatifikačního procesu Jana Pavla II. jsem 
v neděli 1. 5. v Otázkách Václava Moravce na ČT 24 sledoval 
diskusi skupiny zástupců vlády, parlamentu a dalších veřejných 
činitelů na téma nadcházejícího jednání o majetkovém 
narovnání mezi státem a církvemi. S „uspokojením“ proto, že 
konečně přišla doba, kdy představitelé vlády a parlamentu 
konkrétně veřejně přiznali, že problém vyrovnání s církvemi je 
neřešen, a uznali, že je nutné ho řešit. Se „zadostiučiněním“ 
proto, že zodpovědní představitelé veřejně uznali chybu, kterou 
vláda a parlament po tak dlouhou dobu dělala neřešením 
uvedených problémů, na které jsem po desetiletí stále znovu 
upozorňoval a k jejich řešení vyzýval, a byl jsem prý proto 
neústupný a nediplomatický. Jsem rád, že se ukazuje, že vše 
mohlo být řešeno klidněji, za výhodnějších podmínek a bez 
dnešních neúnosných tlaků…  
     Nemyslím tím, že vina leží na současných představitelích; oni 
zdědili balík dlouho neřešených otázek, které dřívější vlády a 
parlamenty jako nepopulární před sebou tlačily a přesouvaly, až 
vznikla (stejně jako i v některých jiných oblastech) neúnosná 
krajní situace, kterou už není možné odložit. Nejsem si jist, zda 
tímto iracionálním postupem vznikla dnes pro jejich řešení 
vhodnější situace.  
      O některých momentech, spíše o posledních fázích řešení - 
neřešení těchto otázek v posledních téměř dvaceti letech, se 
diskutující zmínili. Některé detaily dokreslující první desetiletí 
jsem popsal v brožurce „Přehled jednání mezi státem a církvemi 
v létech 1990- 2000“, kterou vydala v r. 2001 ČBK. Řada 
momentů z tohoto období je konkrétně a plasticky popsána na 
těchto webových stránkách.Tyto nevyřešené otázky se tedy 
táhnou téměř 20 let. Udržují církve v závislosti na státu, blokují 
naplnění ustanovení ústavy, že církve jsou na státu nezávislé, 
udržují je v ekonomickém provizoriu a blokují jejich samostatný 
perspektivní rozvoj. Církvím byla často připisována neústupnost, 
vysoké požadavky a řada dalších emotivních nepravd. Kromě  
toho byla situace ekonomické závislosti propagandisticky  
zneužívána a populisticky byly šířené lži, že církve jsou placeny 
z peněz daňových poplatníků.  

      V loňském roce ale Ústavní soud ve svém dekretu z 1. 7. 
2010 jasně řekl, že tyto problémy nebyly dosud vyřešeny 
nečinností státu, nečinností vlád, kterou soud označil za 
„protiústavní“. Parlament a vláda totiž vícekrát (například 
zákonem z r. 1991) vzbudily legitimní očekávání církví, že 
otázka bude vyřešena, ale při různých jednáních, která se vedla 
- nevedla, státní strana nevyvinula efektivní úsilí k naplnění toho 
legitimního očekávání. Nevyřešenou otázkou trpěly mnohé obce, 
které měly ve svém katastru církevní pozemky, a nemohly s nimi 
nakládat. Církev se jim sice různými cestami snažila toto 
nakládání umožnit, ale náš právní systém nepřipouštěl řešení 
touto cestou.           
        Osobně jsem se několikrát účastnil jednání například s 
tehdejším premiérem Zemanem a ministrem Dostálem; i když 
becherovka vytvářela dobré ovzduší, přesto ani tato jednání k 
ničemu nevedla. Premiér Zeman nám řekl: „Peníze nemám, ale 
majetek jsem vám ochoten dát…“. Ale tehdejší ministr kultury 
Pavel Dostál chtěl toto navrácení řešit nesmyslně výčtovým 
zákonem, se kterým byly z 90. roku nedobré zkušenosti. Už při 
zhruba 200 položkách restitučního výčtového zákona vznikl 
„problém Voršilek“. My jsme namítali, že při více než 30 tisících 
položkách, které by měly do nového zákona vstoupit, by 
takových „voršilek“ vzniklo neodhadnutelné množství. 
      Aby se problém posunul kupředu, církve (jednání bylo 
ekumenické), respektive na katolické straně to byly diecéze, se 
nakonec při jednání s Topolánkovou vládou rozhodly vzdát se 
svého pozemkového majetku za určitou náhradu. Ve zmíněné 
diskusi v rámci Otázek se mluvilo nepřesně o tom, že se „církve 
vzdaly majetku“. Majetku se vzdaly katolické diecéze, nikoliv 
však náboženské řády, kterým se měl majetek vydat naturálně. 
Vedle diecézí byly ochotny se majetku vzdát i nekatolické církve, 
členové ekumenické rady. Experti následně dohodli finanční 
náhradu za majetek ponechaný v rukou státu na 83 miliard Kč. Z 
této částky si církve měly vytvořit nové zdroje financování svých 
aktivit a svého provozu, aby byly na státu konečně nezávislé. V 
okamžiku podpisu příslušné smlouvy mezi církvemi a státem 
byly církve ochotny předat svůj majetek státu.          >>>>>>>> 

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

                               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,  
                                        na tel.čísle 020-7727-7849 nebo u předsedy Milana Kocourka 01932-259-616  
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http://kardinal.cz/?cmd=search&lang=cs&query=odluka+c%EDrkve+od+st%E1tu&query=c%EDrkevn%ED+majetek
http://kardinal.cz/?cmd=search&lang=cs&query=odluka+c%EDrkve+od+st%E1tu&query=c%EDrkevn%ED+majetek


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

Konec jedné (značně dlouhé) anabáze? (pokračování ze str.4) 
Stát ale nebyl schopen zaplatit dohodnutou částku najednou, 
protože by to bylo proti pravidlům EU, zatížit roční rozpočet státu 
tak vysokou částkou. Dělaly se kolem toho různé sondáže u EU, 
jak by bylo možné otázku řešit. Ministerstvo financí nakonec 
vymyslelo způsob a katolická církev byla (ke své škodě) ochotná 
na něj přistoupit, že se splácení uvedené částky rozloží do 60 let 
s příslušným zdaněním a inflačním koeficientem, aby se částka 
nezmenšila. Tak by byl měl stát v rukou jak pozemkový majetek, 
tak po dlouhou dobu většinu finanční částky náhrady. Nepřátelé 
církve této vstřícnosti zneužívali a mluvili o tom, že stát musí 
církvi zaplatit 270 miliard, na které by za oněch 60 let původně 
dohodnutá částka vzrostla. Církev tu riskovala, ale pro konečné 
řešení chtěla i toto riziko na sebe vzít, čehož si sdělovací 
prostředky ani nevšimly. Katolická církev přitom chtěla z oné 
částky ponechat 17 procent nekatolickým církvím, protože ony 
neměly mnoho majetku k „odškodnění“. I pro stát by to bylo 
výhodné. (Při současném uvažování o vydání více majetku - a 
jaký majetek to bude? - a méně financí, bude tento problém 
znovu zvažován a nekatolické církve mohou dopadnout hůře. 
Problémy budou i uvnitř katolické církve, poněvadž různé 
diecéze mají rozdílné množství majetku (viz například České 
Budějovice a Praha nebo Brno a Olomouc). 
     Když byl návrh zákona Topolánkovy vlády předložen 
parlamentu, poslanec Vlastimil Tlustý (ODS), aby si „vyřídil“ své 
osobní účty s premiérem Topolánkem, mu chtěl „politický 
úspěch“ vyřešení tohoto složitého problému zkazit. Proto žádal, 
aby zvláštní parlamentní komise z členů opozice a koalice, 
přezkoumala, zda dohodnutá částka byla správně spočtena. 
Zpochybňoval správnost ohodnocení majetku a velikost 
dohodnuté částky. Za spolupráce s dalšími odborníky došla 
komise k závěru, že ohodnocení majetku bylo provedeno 
správně. Odborníci při tom šli ještě dál: porovnali náklady, které 
minulý i současný stát na církve vynaložil, a finanční odhad 
výnosu uvedeného církevního majetku v rukou státu za všechna 
ta léta, a došli k závěru, že kdyby se chtěl stát s církvemi 
opravdu vyrovnat, musel by ještě doplatit zhruba 180 miliard… 
      Myslím, že současná komise by měla prostudovat uvedený 
materiál této parlamentní komise. Bohužel někteří politici a 
novináři mluví dnes neurčitě a mlhavě o jakýchsi chybách onoho 
návrhu, aniž prostudovali materiály oné komise. 
      Přesto však tehdejší parlamentní komise nedoporučila o 
návrhu jednat. V komisi totiž, v níž bylo 6 hlasů na každé straně, 
koaliční člen Tlustý přeběhl ve chvíli hlasování na stranu opozice 
a hlasoval proti doporučení. I tyto skutečnosti lze dohledat ve 

sněmovních materiálech oné komise. Je třeba se seriózně 
vyhnout povrchnosti a novým chybám. 
      Tyto skutečnosti jsem připomněl, protože při probíhajícím 
jednání budou novináři opět psát na toto téma. V minulosti se 
často neúspěchy v jednání házely na církev. Mluvilo se o její 
neústupnosti a tvrdosti - a zatím pravda je opačná. 
      Před časem jsem pokládal nevyřešené problémy – 
zvláště majetkového narovnání – za svůj neúspěch. Současný 
vývoj ale dává za pravdu mému tehdejšímu úsilí dotlačit v 
zodpovědné k řešení v době, kdy byla situace příznivější, než je 
dnes. V únoru minulého roku jsem mluvil na svých webových 
stránkách v článku „Časy se mění“ o nových perspektivách, 
které se ukazují. Domnívám se, že snad ty časy tady jsou. 
      Ti, kdo budou nyní znovu psát o těchto tématech, by se měli 
vyhnout minulým chybám a populistickým nepravdám, kterých 
byla napsána celá řada. Nechci to přičítat vždy zlé vůli, spíše 
neznalosti a nevědomosti. Tak se mluvilo (a ještě dnes mluví) o 
tom, že stát musí dotovat církve (vyslovil to nedávno například i 
bývalý ministr Bublan (ČSSD) i jeden ministr současné vlády; 
dokonce i jeden biskup mluvil o tom, že „pak“ už nebude muset 
stát dotovat církve). Stát přes svůj rozpočet „přerozdělovával“ to, 
co z výnosu církevního majetku do státního rozpočtu plyne, a 
určitou ne velkou částku dával také církvi, aby se „ze svého“ 
financovala. Dále mnozí požadovali „odluku církve od státu“ a 
nevěděli, že se vlamují do otevřených dveří, že odluka je 
zakotvena v ústavě (čl. 16,2 Charty lidských práv a svobod) a že 
stát neřešením otázky majetkového narovnání tuto odluku 
brzdil…Rád bych však doporučil pozornosti, že termín „odluka 
církve od státu“ prodělal od francouzské revoluce značný vývoj, 
který by bylo dobré vzít na vědomí (viz články na toto 
téma).Těším se a mám naději, že dlouhá anabáze, která byla 
často používána proti církvi, bude přece jen dokončena k 
prospěchu nejen církví, ale i obcí a státu, a tak bude učiněno 
zadost spravedlnosti, která byla v oněch 60 letech často 
porušována, když ani tehdejší zákon o hospodářském 
zabezpečení církví 218/1949 Sb. nebyl státem ve všem 
respektován. Až se bude psát o tom, jaký majetek stát církvi 
vrátí, je třeba vzít na vědomí, že kostely a fary v naprosté 
většině zůstaly v rukou církve, protože stát se o ně nechtěl 
přímo starat, takže do majetkového narovnání nepatří. Doufám, 
že skončením této anabáze bude konečně také naplněno 
ustanovení ústavního zákona o tom, že církve jsou na státu 
nezávislé, a splněno přání mnohých o odluce církve od státu. 
      Napsal jsem tyto řádky v duchu Husovy věty: „pravdu 
každému přejte…“ (z webových stran kardinála Vlka s lask. svolením) 

ZPR Á V Y Z D O M O V A 
Slovenská populácia starne zdola i zhora... 
Slovensko malo koncom roka 2010 5 435 273 obyvateľov a trend zvyšovania prorodzeného prírastku obyvateľstva sa 
zastavil. Priemerný vek na Slovensku sa vlani zvýšil oproti roku 2001 až o 2,5 roka a podla Štatistického úradu to je 
stárnutie zdola i zhora – nízka pórodnosť aj pribúdanie starých ľudí. Na 100 manželstiev pripada 47 rozvodov, čo je o 
jeden menej ako v r. 2009. Prisťahovalo sa 5 272 osób a vysťahovalo 1 889 ludí a celkový prírastok obyvateľstva bol  
10 384 osób, o 2 323 menej ako v r. 2009. 
 

Tučapského zhudebnění Křesadlových veršů vydáno tiskem 
Profesor Antonín Tučapský pobývá v těchto dnech na rodné Moravě a bude tam 5.července na Velehradě vyznamenán 
prestižním církevním řádem sv.Cyrila a Metoděje. Mezitím se dozvídáme, že nakladatelství Festa v Olomouci vydalo 
partituru jeho pěti skladeb pro smíšený sbor názvanou Zpíváno z dálky, na slova básníka Jana Křesadla. Blahopřejem! 

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

.........                    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/
http://kardinal.cz/?cmd=search&lang=cs&query=odluka+c%EDrkve+od+st%E1tu
http://kardinal.cz/?cmd=search&lang=cs&query=odluka+c%EDrkve+od+st%E1tu


**************************************************** 
Premiér Cameron navštívil Českou republiku 
Britský premiér David Cameron navštívil 23.června krátce Prahu a jednal tam s premiérem Petram Nečasem, ministrem 
zahraničí Karlem Schwarzenbergem a prezidentem Václavem Klausem. Během první návštěvy britského premiéra u nás  
po pěti letech bylo hlavním tématem jednání zachování stability evropských ekonomik snižováním výdajů, šetřením a 
návratem k finanční odpovědnosti. Cameron zdůraznil společně s premiérem Nečasem, že ,,morální hazard‘‘ zatěžování 
daňových poplatníků zadlužováním rozpočtů musí skončit a je nutná též podpora inovací a konkurenceschopnosti.// 
 

Nenechte si ujít, aneb kultura v Londýně v létě ve zkratce  
*  5.července v Barbican Centre uvede animátor a režisér Břetislav Pojar (spolupracovník Jiřího Trnky !) svou skvělou 
serii mezinárodně oceněných animovaných filmů. Info: organizátor České centrum a Barbican (020 7638 8891).  
* Až do 11. září v Barbicanu pokračování výstavy animátorů (vč. Jana Švankmajera, Jiřího Trnky a Jiřího Bárty.  
* Do 17. července pokračuje výstava Kateřiny Šedé v Cubitt Galery, 8 Angel Mews, N19HH. Info: České centrum. 
* 15. července v Royal Albert Hall první Prom: BBC Symphony Orchestra a sbor a BBC Singers pod taktovkou Jiřího 
Bělohlávka, Benjamin Grosvenor klavír, Hibla Gerymava soprán, Dagmar Pecková mezzo, Stefan Vinke tenor, Jan 
Martiník bass, David Goode varhany. Brahms, Liszt, prem.Judith Weir a Janáčkova Hlaholská mše. Tel:0845 401 5040. 
* 20.července Prom 8 – Royal Albert Hall, BBC Symphony, Jiří Bělohlávek, Guihen Queryas cello (Dvořák, Smetana) 
* 5.srpna, 14 a 16 hod. Divadlo Hop Hop z Ostrova: So This Is Our Leni? Arena/Central Youth Theatre:0800-4118881 
* 3, 6, 9, 12, 14, 19, 24. a 27.srpna: Glyndebourne Festival, Lewes, East Sussex, London Philharmonic a Glyndebourne 
Chorus pod taktovkou Andrewa Davise“ Dvořákova Rusalka (v roli prince Pavel Černoch) Box off: 01273-813813 
* 17. a 18.8., Grimeborn 2011, Dioneo, Viktor Ullmann:Císař Atlantidy. www.arcolatheatre.com, E8, 020 7503-1646 

**************************************************** 
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 Tony Pook, Membership Secretary, 
                            1 Lower F riargate, York Y O1 9SL , T el: 01904-642407    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 328 013, Restaurace 0207 372 1193 

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

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