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Konečně, po šesti desetiletích,  
pocta ,,bombarďákům‘‘ RAF! 
 
Bylo jich 125.000, z nich 55.573 padlo a dosud neměli v Londýně  
žádný pomník. O čem, že je zde řeč? O hrdinných letcích Královského 
letectva, kteří během Druhé světové války bojovali s fašistickým  
nepřítelem ve svazku bombardovacího letectva, pod velením známé  
Bomber Command, včetně naší slavné 311.československé  
bombardovací perutě. Na rozdíl od stíhačů, zejména ze slavné Bitvy o  
Británii v roce 1940 (kteří mají pomník na nábřeží Temže blízko věže  
Big Ben – včetně letců našich dvou tehdejších perutí RAF, 310. a 312.),  
oficiální Británie celých 66 let od konce války váhala a kromě pomníku  
vrchního velitele, ,,Bombera‘‘ Harrise, nebylo kde padlých 
,,bombarďáků‘‘ vzpomínat. Prý proto, že jejich boj proti Hitlerovcům       Archivní záběr bombardéru Lancaster v akci 
byl kontroverzní, neboť zahrnoval i kobercové nálety, jako například na   
Drážďany na konci války – mimochodem vyžádaný sovětským maršálem Žukovem, neb nacisté se nechtěli hned tak 
vzdát – během kterého zahynulo na 25.000 lidí. Ano, bylo to tak a jak víme, nechtěli se vzdát ani Němci, ani Japonci. 
Smrt každého civilisty je za války politováníhodná, avšak první byly ničivé nálety Göringovy Luftwaffe na Londýn 
v roce 1941 a když nacisté nešetřili civilistů, začalo jim to Královské letectvo oplácet. Jak je však známo, spojenci 
dlouho bombardovali hlavně nacistické vojenské cíle, včetně letišť, přístavů, továren, přehrad, vězení a podobně. A ti 
letci ,,bombarďáci‘‘ – jejichž průměrný věk byl 22 let a mnozí šestnáctiletí zapřeli svůj věk, aby mohli bojovat -- snad 
byli ještě statečnější než stíhači, neboť často se z boje vracela i třeba jen polovina perutě, poté co letouny jejich druhů 
zkosili nepřátelští stíhači či protiletadlová děla a mnohé poškozené letouny pohltilo cestou domů moře.    
      Pomník v londýnském Green Parku, poblíž ulice Piccadilly, to nyní napravil, i když se slavnostního odhalení 
královnou Alžbětou II., která za války také sloužila v uniformě domobrany a řídila automobil, zúčastnilo -- kromě 
prince Filipa, prince Charlese a generality – už jen několik desítek britských a spojeneckých veteránů z těch 
pětašedesáti tisíc, kteří to tenkrát přežili. Pomník tvoří kamenný pavilón se znaky RAF i Bomber Command na 
průčelních zdech a se sloupovím uprostřed, které odstiňuje skupinu letců v mírně nadživotní velikosti, zachycených 
v bronzu po návratu z bojové mise, jak vyhlížejí, kolika dalším posádkám se ještě podaří vrátit.            >>>>>>          

****************************************************     
        Správní rada charity londýnského Velehradu tímto krajany předběžně informuje, že 
 
letošní SVATOVÁCLAVSKÁ SLAVNOST se bude konat v neděli 30. září 2012  
Slavnostní mši svatou přijede z Prahy celebrovat otec Vojtěch Eliáš, s kterým jsme 
měli příležitost setkat se při květnové návštěvě Otce kardinála Dominika Duky na 
Velehradě. O přesném času a místu, kde se bude letošní Svatováclavská slavnost 
konat se ještě jedná. Dáme vám všem včas vědět (informace budou na webu 

www.velehrad.org.uk a v zářijovém Z(S)pravodaji). 
**************************************************** 
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****************************************************                                                
Konečně, po šesti desetiletích, pocta                               
,,bombarďákům‘‘ RAF (pokračování ze str.1) 
      Důstojné a působivé, i když o 67 let zpožděné a tak těch 82.000 červených  
papírových máčků, které nad pomníkem vypustil poslední létající bombardér  
Lancaster, mohlo symbolizovat i ztracené příležitosti k postavení pomníku dříve.  
Shodou okolností se podařilo důstojně vyřešit i problém obětí bombardování, když  
nápis na pomníku hovoří také o lidech všech národů, kteří ztratili životy během  
bombardování v letech 1939-1945. Pro těch pětapadesát tisíc padlých letců je  
pomník alespoń posmrtně jistým zadostiučiněním a je smutné, že pětiletou akci  
na jeho postavení začal nyní už zemřelý zpěvák skupiny Bee Gees Robin Gibb a  
nikoli státní instituce. Nelze se tomu však divit, neboť, podle zdrojů, se o zásluhách  
bombardérů vůbec nezmínil ani Churchill v řeči u příležitosti vítězství nad nacismem  
a nedostali ani obvyklé pamětní medaile.   
      Při této příležitosti si pochopitelně zaslouží připomínku i letci naší slavné 311.československé bombardovací perutě. 
Vždyť ta byla vůbec první spojeneckou bombardovací perutí (ustavena 29.července 1940 v Honningtonu), útočila bez 
přestávek na nacistické cíle už od 10.září 1940 a činila tak až do jara 1942. Za toto období uskutečnili naši bombarďáci 
nejméně 150 náletů s celkovým počtem 5130 operačních hodin a zaútočili na šest desítek nacistických vojenských cílů 
více než 1300 tunami bomb. Podobně jako jejich britští a spojenečtí druzi utrpěli však při tom naši letci těžké ztráty (až 
53 procent) a z 52 posádek jich bylo 23 sestřeleno a dalších pět pro zranění vyřazeno. Proto skončila Tristajedenáctka 
k 25.dubnu 1942 činnost u Bomber Command a od 23.června téhož roku začala neméně slavnou kapitolu působení u 
Coastal Command vyhledáváním a útoky na nacistická plavidla. Do konce války v této roli uskutečnila 1540 operačních 
letů v trvání 15.690 hodin a vypátrala 28 nacistických ponorek a zaútočila na 22 z nich. K jejím úspěchum patří i 
potopení velké nacistické lodi Alsterufer, pokoušející se prorazit blokádu Německa s nákladem strategického tungstenu. 
Celkově byli letci Třistajedenáctky vyznamenáni 989ti čs.válečnými kříži, 760ti medailemi za chrabrost a 150ti 
britskými a spojeneckými řády a vyznamenáními. Je tedy jasné, že nový pomník ,,bombarďákům‘‘ v londýnském Green 
Park odhalený královnou 28.června patří i našim letcům. Nezapomínejme na jejich oběti.../jn/  
 
Z D O M O V A                                                                                                          

Čtyři životy českého skautingu 
 
Ing.Antonín Stáně mapuje první století dějin Junáka a vzpomíná na rodinnou  
tradici udržovaní památky A.B. Svojsíka, zakladatele české skautské  
organizace a vlastního dědečka 
 
Čeští skauti vzpomínají letos 100 let od svého založení. Byli jsme  v druhé půlce března v Čechách a mohli jsme se 
tedy zúčastnit zahájeni výstavy TROCHU LEPŠÍ SVĚT  v Muzeu hlavního města Prahy na Florenci. Výstava je 
důmyslně komponována, podává spoustu informací o hnutí a o bezprecedentním zájmu, kterého se mu dostalo vždy, 
když politické poměry v naší vlasti aspoň trochu rozmrzly, ale i o historii hnutí a jednotlivců v letech totalitních 
režimů. 
     Zakladatel českého skautingu Antonín Benjamin Svojsík byl v prvním desetiletí dvacátého století středoškolským 
učitelem tělocviku  v Praze a horlivým Sokolem. V roce 1909 se oženil s Julií Stránskou (dcerou z myslivny ve 
Vorlovech na Českomoravské Vysočině) a od svého mladistvého švagra, který studoval v Anglii, slyšel o výchovných 
"experimentech" generála Baden-Powella. V roce 1911 se vydal do Anglie a brzy po návratu zkoušel s žižkovkými 
chlapci "skauting po česku". O prázdninách téhož roku se švagrovou pomocí překládal do češtiny Baden-Powellův 
SCOUTING FOR BOYS. Jako český vlastenec a pedagog Svojsík modifikoval anglický koncept s obledem na 
historické tradice našich národů a svůj koncept se pokoušel uplatnit v sokolské organizaci. Snad hlavně z důvodu 
časového nastavení tento pokus nevyšel, a tak již v roce 1912 vzniká samostatná česká skautská organizace. V témže 
roce i první skautský tábor (v lesích na Českomoravské Vysočině).                                                          >>>>>>> 

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

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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Čtyři životy českého skautingu  (pokračování ze str.2)                          
     Rovněž v roce 1912 vychází "bible" českého skautingu ZÁKLADY JUNÁCTVÍ, na níž  
se kromě Svojsíka autorsky podílely i další osobnosti veřejného života. Hnutí roste a odolává  
snahám rakouských úřadů o celorakouské zaměření v rámci monarchie. Po vypuknutí války  
(26.7.1914) se dále vymezuje charakter hnutí v humanitární sféře, například službou skautů v  
Červeném Kříži.  
     V říjnu 1918 nastupují skauti do služeb nové republiky. První česká pošta - pošta českých  
skautů je toho známým dokladem.  
     Dvacet let první republiky je také dvacetiletím růstu skautského hnutí v Československu.       A.B.Svojsík 
V září roku 1938, pár týdnů před mnichovskou dohodou A. B. Svojsík zemřel na následky           
infekce získané na cestě do Sovětského Svazu. Pohřební průvod na vyšehradský hřbitov byl pro mnohé jedním z   
posledních veřejných projevů českého vlastenectví. V druhém roce "protektorátu" okupanti  skautské hnutí - výnosem 
K. H. Franka - v Čechách a na Moravě zakázali. Účast a oběti tisíců skautů v protinacistickém  odboji doma o v 
zahraničí, jejich hrdinství a mnohdy tragické osudy jsou pak jednou z kapitol v historii druhé světové války.  
     S koncem války začíná druhé období života skautské organizace v Československu. Nový rozkvět skautského hnutí, 
podobně jako naděje na život ve svobodné zemi, nevydržel dlouho a únorový puč dlouho nepřežil. Komunisté obsadili 
ústředí Junáka, vyhodili náčelnictvo, rozjeli protiskautská administrativní opatření a pomlouvačnou kampaň, a po dvou 
letech od února 1948 skauting zakázali. 
      K mým ranným vzpomínkám patří vánočni besídka v zimě 1948, kterou pořádaly skautky z oddílu mé starší sestry 
ve sklepě našeho pražského činžáku. Příští rok už jejich uniformy z pražských ulic zmizely.    
      Prakticky celou dobu mého mládí a dospíváni v Praze bylo skautské hnutí zakázáno, i když prvky skautské výchovy 
přežívaly v oddílech mladých  turistů, sportovních klubech i jinde.  
      A. B. Svojsík byl otcem mojí matky. Jeho myšlenky žily dál a neohroženou strážkyní jeho odkazu – za nacismu i 
komunismu – se stala babička Julie Svojsíková. V naší pražské knihovně zůstala sekce skautské literatury, včetně knih 
ve kterých dědeček Svojsík domýšlel ideály Beden-Powella a uváděl metody skautské výchovy do souladu s českou 
povahou a tradicí. Stal jsem se náruživým čtenářem této literatury a moje skautování v éře pionýrského špiclování se 
zastavilo za zavřenými dveřmi, respektive za zdí letovské zahrady. 
      Rád bych zde volně reprodukoval myšlenku, která mi utkvěla po čtení „Základů junáctví“, tam kde píše 
A.B.Svojsík o tom, jaký by měl být skautský vůdce: nezáleží tolik na znalostech a dovednostech, ty se člověk dokáže 
poměrně rychle naučit a postupně doplňovat. Záleží ale zásadně na charakteru člověka, který se chce stát vedoucím 
mladých. Kdo nemá pevné mravní hodnoty, vědomí cti a pravdy, z toho se nikdy dobrý skautský vůdce stát nemůže. 
Pravdu této zásady svým utrpením a životy dokazovaly desítky skautských vůdců v nacistických i komunistických 
koncentrácích a věznicích, v domácím i zahraničním odboji proti Němcům i komunistům. 
     Na jaře 1968 dědečkův nástupce „Táta“ Plajner opět stanul v čele obnoveného junáckého hnutí. Na tento rok 
připadalo i třicáté výročí smrti A.B. Svojsíka a skauti tehdy uspořádali v roztockém zámečku výstavu o životě a díle 
zakladatele a prvního náčelníka. Jako třiadvacetiletý student jsem na zahájení poznal řadu těchto  - často již 
prošedivělých - mužů, z nichž nejeden prošel jak německým, tak komunistickým vězením – a všichni opět nabídli své 
služby skautskému hnutí.  
     Ale již příští rok - rok po sovětské okupaci - vládnoucí komunisté znovu rozhodli o nucené likvidaci skautingu. 
     A opět po „sametové revoluci“ netrvalo dlouho (přesněji řečeno 11 dní) a byla v Praze otevřena Skautská informační 
kancelář. Dnes jsou tedy čeští Junáci již v třiadvacátém roce svého čtvrtého života. Po sto letech od svého založení má 
skautská organizace v České republice více než 45 000 členů. Stále více mladých lidí přicházi do hnutí, které nabízí 
pevné hodnotové základy a dobrodružstvi života v přírodě ve společnosti kamarádů, kteří často kamarády zůstanou na 
zbytek života. 
      Na závěr techto řádek si dovolím připojit malou příhodu z velmi nedávné historie - nikoliv skautské, nýbrž rodinné.  
      V minulém roce náš mladší syn požádal o ruku svoji anglickou přítelkyni. V létě, v přípravách na pražskou svatbu, 
zašli i do pražského Umělecko-průmyslového muzea, kde byla výstava historických svatebních šatů. A tam, u jednoho z 
asi pětadvaceti párů figurin ve vitrinách viděli popisku : tyto šaty měla Julie Stránská, když si v roce 1909 brala 
Antonína Benjamina Svojsíka. Při nejbližší návštěvě Prahy jsem si to šel do muzea ověřit. Babiččina svatební toaleta mi 
připadala ze  všech vystavených nejpůvabnější. I naše nová snacha se jí nechala inspirovat. Do kostela pak přišla 
oblečena v novodobé verzi svatebních šatů naší "Babinky". //// 

**************************************************** 
      Krajané, napadá vás, jak napomoci zajištění další existence Velehradu pro 21.století?  

 
Správní výbor uvítá vaše podněty a reakce na zprávu o situaci a jejím řešení z minulého čísla. Pište na 

emailovou adresu: trustees@velehrad.org.uk 
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**************************************************** 
K R Á T C E Z D O M O V A I L O ND Ý N A ... 
O Konferencia biskupov Slovenska vyhlásila, že na základe apoštolskej vizitácie, ktorá sa uskutočnila v dňoch 22. januára až 1. 
februára 2012, Svätý Otec odvolal biskupa Róberta Bezáka z pastoračného riadenia Trnavskej arcidiecézy. Až do vymenovania 
náhrady bude jej pastoračným riadením poverený pomocný biskup Ján Orosch ako apoštolský administrátor „sede vacante“. Experti 
hovoria, že Svätý Otec sam odvolává biskupy za porušovanie práva, morálné problémy aj z iných závažných dovodov. 
 O V Praze se mezi 1. a 7. červencem konal patnáctý Všesokolský slet na jehož zahájení prošel městem patnáctitisícový průvod 
s tradičními prapory a ve stejnokrojích, včetně delegací z patnácti dalších zemí. Slet se koná každých šest let a letos zahrnuje i 
oslavy 150ti let Sokola, včetně lampionových průvodů, vystoupení v Tyršově domě a slavnostní mše v hradčanské katedrále, 
sloužené kardinálem  Dominikem Dukou. Vlastní hromadné cvičení připadlo jako obvykle na 5. a 6. července a na stadióně 
vršovického Edenu se  jej zúčastnilo na 14.000 cvičenců. Sokolů je dnes asi 180.000 a jsou sdruženi ve 42 župách a 1120ti 
jednotách a více než polovina členstva jsou mladí do 26ti let.  
O  Slovenské opozičné strany KDH, SDKÚ a Most-Híd sa po približne dvoch hodinách rokovania v priestorách parlamentu dohodli na 
spolupráci vo vnútropolitických aj európskych otázkach. Vyhlásení, ktoré podpísali Ján Figeľ, Pavol Frešo a Béla Bugár, uviedlo, že: 
"Spoločné základy, dlhoročná osvedčená spolupráca, členstvo v Európskej ľudovej strane a podobné pohľady na riešenie 
sociálnych, ekonomických či kultúrnych otázok občanov nielen na Slovensku ale aj na európskej pôde, sú dobrým predpokladom pre 
spoluprácu v odpovediach na výzvy, ktorým čelia denne naši občania, Slovensko ale i celá Európa."   
O Britský apelační soud rozhodl, že ve Spojeném království se i nadále budou prodávat dva konkurenční druhy piva Budweiser –
český Budvar z Budějovic a americký Budweiser. Soud tak zamítl odvolání společnosti Anheuser-Busch InBev a potvrdil loňské 
rozhodnutí Evropského soudního dvora, povolující prodej obou piv. 

O 

,,Církev musí mít stejný zájem jak  
o věřící, tak o ateisty...’’ 
Internetové stránky Otce kardinála Duky přetiskly rozhovor redaktora deníku Právo  
Oldřicha Dandy s ním, publikovaný koncem května. Jelikož Otec kardinál v rozhovoru  
formuluje mnoho myšlenek důležitých pro dnešní církev, přetiskujeme jej i my. Nyní jeho  
první část, druhá pak příjde na řadu příště. 
 
O Pane kardinále, určitě se kvůli církevním restitucím setkáváte s názorem, že církev by měla být chudá. Jak se 
vypořádáváte s tím, když vám někdo řekne, že Kristus nabádal k chudobě – a církev naopak jde po majetku? 
Nám o majetek tolik nejde. Nám jde o financování instituce, kterou je církev. Církev má tři tisíce zaměstnanců. Máme charitu, která 
má sedm tisíc zaměstnanců. Všichni bereme platy, které jsou výrazně pod celostátním průměrem. Dokonce jsme se zavázali, že v 
rámci těchto krizových let budou peníze na platy zmrazeny a že nemůžeme počítat s žádnými změnami.   
     Kristus hlásá, že v bohatství není štěstí, a sám žije chudě, protože žije formou putujícího kazatele. Takovéto formy života v církvi 
jsou – a jsou tam i formy, které jsou mnohem náročnější. Ale nedá se říci, že by církev v naší zemi i celosvětově byla bohatá. Nebo 
ano, jsme bohatí. Za prvé na obrovské historické bohatství, které je ale také velkou zátěží, ale díky porozumění věřících a 
sympatizantů se dá udržovat. A také jsme bohatí na lidský potenciál. 
O Říkají vám lidé, že byste měli být chudí? 
Samozřejmě že se setkávám s takovými názory. Ale vezměte si, že církev prochází dějinami a jsou v ní různá křídla a pohyby. Na 
jedné straně jsou stoupenci extrémní chudoby a jednoduchosti života a na druhé straně jsou ti, kteří se věnují rozvoji kultury a 
dalších oborů. Ale nesmí se zapomínat na to, že nejde o bohatství, ale o majetkoprávní vyrovnání, aby mohly věci správně fungovat. 
O Co říkáte na názor, že by se vyplácení finanční náhrady církvím mělo oddálit? 
To není naše diskuse, protože je tady dohoda mezi státem a všemi církvemi. My říkáme, že se ten zákon nedá oddálit. Protože 
pokud tady ten zákon nebude, tak to vyvolá chaos. My bychom na základě rozsudku Ústavního soudu ČR byli nuceni podat 
hromadné žaloby. To ale nechceme a nemůžeme dělat. 
O Co vám ale zbyde, kdyby zákon nakonec parlamentem neprošel? 
Nebojte se, my přežijeme, ale problémem zůstane, že současní majitelé nebudou ze zákona majiteli těch pozemků. Došlo by také k 
tomu, že stát bude muset platit další církve a náboženské skupiny. Další problém je, že o ty majetky se řadu let nepečuje, a takto by 
chátraly dál. 
O Jak budete chtít peníze v církvi spravedlivě rozdělit? Některé farnosti a diecéze dostanou hodně a některé nic? 
Vytvoříme fondy, do kterých budou bohatší – tedy všichni určitým procentem – přispívat, abychom dosáhli určité vyrovnanosti. 
O V lednovém dopise jste kněze a spolupracovníky nabádal, aby kvůli penězům z restitucí nepropadali závisti. Jak se jí 
chcete bránit?Závist není regulovatelná žádným předpisem, navíc je závist jednou z nejhloupějších neřestí, protože z ní nikdo nic 
nemá, pouze se ten, kdo závidí, užírá. 
O Příležitost dělá zloděje – nebojíte se, že s větším majetkem se mezi vámi objeví korupčníci a že vás nakonec ten majetek 
poškodí?                                                                                                                                                                                    >>>>> 

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

                        BCSA - British, Czech and Slovak Association  
    
  Zve na pravidelné ,,Get to know you'' od 19 do 23 hod v Čs. nár. domě, 74 West End Lane, NW6, vždy 2. středu v měsíci.    
  Příští bude 11.července. Další info na bcsa@bcsa.co.uk nebo na tel. 0208-795-4875 643  Harrow Road, Wembley, HA0 2EX 
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,,Církev musí mít stejný zájem jak o věřící, tak o ateisty’’  (pokračování ze str.4) 
Vezměte si, že dostaneme 59 miliard během 30 let (vládní návrh zákona obsahuje inflační doložku, částka může dosáhnout až 96miliard -pozn. 
redakce Práva).My s těmi penězi budeme muset hospodařit za pomoci bankovních institucí. Už jednáme s mezinárodními  odborníky, 
abychom správně hospodařili a aby to hospodaření bylo kontrolovatelné. Ve skutečnosti budeme hospodařit s podobným rozpočtem 
jako dnes. I dnes hospodaříme se dvěma miliardami. Necelou miliardu máme od státu a zbytek od věřících. Máme charitu, církevní 
školství. A vezměte si, že u nás probíhaly veškeré kontroly a – kromě kauzy jedné farnosti (v Trmicích farář přivedl farnost k bankrotu 
– pozn. red. Práva) – u tři a půl tisíce farností ukázaly, že jsme se nestali žádnými korupčníky. 
O Myslíte, že jste vůči svodům imunní? 
Určitě nejsme, určitě se může něco stát. Ale kvůli některým kiksům nemůže nikdo říci, že jsme ti neschopní, kteří podlehnou korupci. 
O Jak je to s Vaším přátelstvím s prezidentem Klausem? Probíráte některé problémy. Řešili jste např. církevní restituce?  
My jsme s Václavem Klausem sousedé na Hradčanech. Spojuje nás zodpovědnost za život této země a myslím, že oba vidíme, že 
křesťanství nejen stálo v počátcích našich národních dějin, ale že pomáhá kultivovat naši společnost i dnes. A pokud jde o otázku 
majetkového narovnání, debatu o něm, jak vím, pokládá pan prezident již za uzavřenou. 
O Dnes lidi trápí hlavně ekonomické otázky. Neměla by církev více komentovat veřejné a politické dění? Od některých 
katolíků vím, že to od vás a dalších duchovních očekávají. 
Za svou osobu musím říci, že se každou neděli vyjadřuji k mnoha událostem, které se dějí v této zemi. Já to ale musím dělat jiným 
způsobem, než to děláte vy, novináři.   
     Otázky, které nás trápí, nejsou jednoduché a neexistují ani jednoduché recepty.  Jako arcibiskup nemohu například v 
ekonomických otázkách zaujmout postoj, který by se stavěl na roveň odborníků. Když mluvím s lidmi napříč politickým spektrem, tak 
si všichni uvědomují, že jsou nutné změny a reformy. Tuto potřebu ale nezavinila politika jako taková. Podle odborníků, se kterými se 
potkávám, je problémem demografický pokles a bouřlivý nástup nových technologií.   
      V 19. století při nástupu velké industrializace v Liberci továrníku Liebiegovi rozbili dělníci tkalcovské stroje. Vyřešilo se to? Ne! 
Nejdůležitější dnes bude přehodnotit struktury konzumní ekonomiky. Nevím, proč bychom měli být šťastnější, když budeme více 
nakupovat v supermarketech věci, které nepotřebujeme, jen proto, abychom mohli vykazovat další růst. Dostáváme se do zajetí 
principů, o kterých si myslíme, že ženou ekonomiku vpřed. Těžko to ale vyřeší politici, kteří mají na řešení jedno volební období. 
                                                                                                                                                                                                                                 (Pokračování příště) 
VÝBĚR Z DOPISŮ 
Pozdrav výsadkářeveterána z Leamingtonu (a pro nás jistě výzva, jak bychom mohli pomoci...!) 
 
Předem mých řádků bych vás chtěl pozdravit z místa uvedeného jako střed Anglie, z kdysi proslulého lázeňského 
města Royal Leamington Spa.   
Vzdávám vám svůj velký dík za vaší pozornost, kterou jste mne poctili, aniž bych si ji zasloužil... Překvapilo mě, že jsem 
dárek obdržel v době mých 90. narozenin - je mi záhadou, jak jste se trefili, nebo to je nahoda? 
      V pondělí letím z Birminghamu do Prahy, chtěl bych se zúčastnit těch vzpomínkovych tryzen za parašutisty a tu 
jejich akci,  Snad mi to zdraví dovolí, přestože zrak už neslouží, dostal jsem bílou hůl, ale ještě se mi ji nechce nosit - 
stydím se. 
      V našem městě Leamingtonu máme v parku Jephsen Gardens… fontánu, která byla postavena ze sbírek našich 
emigrantů v roce 1969 a naši krajané se u ní  scházeli nejméně 2x ročně, i ve dnech našich návštěv (kardinal Beran, 
Mons Škarvada, Otcové Lang a Pazderka, náš velvyslanec a vojenský atašé, návštěvy z Československa atd.)  Po 
generálni úpravě parku byla i fontána očištěna a opravena,  přišla o ochrannou glazuru a nyní na kámen působí různé 
vlivy, déšť atd, co narušují kámen, který se větránim drolí.  Snažím se tomu zabranit, ale nedaří se mi to, slibů je dosti, 
ale planých. 
     Obrátil jsem se na sochařskou a kamenickou školu Hořice - zůstal jsem bez odpovědi. Přitom si to pokládám za 
povinnost vůči těm parašutistům, za ty jejich životy obětované, ač vědeli, co je čeká po plnění daných úkolů.  Nyní když 
čtu tyto příběhy jednotlivych para skupin - těch šťastnějších i těch méně šťastných, svírá mi to srdce, zvlášť když si 
vzpomenu, jak jsem o vysazení usiloval a záviděl těm, co byli povoláni. Ti parašutisté byli dobrovolníci, seznámení s 
tím, co je čeká, a žádnou pomoc nemohli odnikud čekat, odkázáni jen na pomoc domácích lidí - bez jejich pomoci 
nemohli dělat nic, a ti lidé a celé rodiny pomahali, ač při odhalení je čekala smrt, jako rodiny parašutistů. Ti co to přežili, 
nebo ti, kteří nebyli vysazeni do týlu nepřítele, se stali zájmem komunistů po r. 1948. Ale to už je další kapitola.  >>>>> 

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

jménem Mezinárodního koordinačního výboru zahraničních Čechů bychom vás rádi pozvali na konferenci 
,,Krajané a problém generací‘‘, která se uskuteční v Praze 26.28. září 2012. 
Jak název napovídá, budeme diskutovat o problémech střídání generací v krajanských komunitách a o tom, jak tyto problémy řešit. 
První dva dny budeme jednat od 9 do 18 hodin v nové budově Národního muzea, v pátek 28. září pro vás připravujeme kulturní 
program v Praze. Předběžný program, který bude dále upřesňován, najdete na www.zahranicnicesi.com. Zároveň vás prosíme, 

abyste informaci o konferenci rozšířili i ve svém okolí, na webových stránkách, ve vašich tiskovinách apod. 
Registrace byla zahájena, účast můžete již teď potvrzovat emailem info@zahranicnicesi.com  nebo písemně na adrese MKVZČ, 

K Zahrádkám 1289, 15500 Praha 5, Česká republika. Letošní konference bude probíhat v rámci širších oslav Dne české státnosti, 
který bude letos věnován Čechům v zahraničí. Oslavy vyvrcholí slavnostním večerem v Národním divadle, kterého se budete 

moci zúčastnit 28. září ve 20 hodin. 
Těšíme se na shledanou v září.  Za MKVZČ  Ája Vrzáňová-Steindler, Miroslav Krupička 

**************************************************** 
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**************************************************** 
Pozdrav výsadkářeveterána z Leamingtonu (pokračování ze str.5) 
      Ještě jednou vám na Velehradě děkuji i za ty články, které mě přenášejí do dneška.  Ty články mě vždycky potěší a 
jsou mi blízké i svojí náplní, jako katolíka, který věří v Boha Otce i Syna i Ducha Svatého, ke kterým jsem se vždy utíkal 
a někdy opovážlivě spolehal... Těmi válečnými roky  mě všady provázely modlitby mé rodiny i matky, vždy jsem si říkal 
v duchu: s pomocí Boží, tak se stane. 
     Příští týden o tomto čase budu doma - myslím, že je to můj domov, za který se denně modlím a prosím Pane, 
prosím Tě, odpusť…                                                Děkuji a všechny vás v tom londýnském Velehradě zdraví Jiří Pavel 
 

Nenechte si ujít, aneb trochu kultury v Londýně a okolí v červenci 
*    10. července v 10 hodin začíná 24hodinový přednáškový maraton Kateřiny Šedé z Brna (ročník 1977) na téma sociálního 
chování osob v neznámém prostředí v rámci Wide Open School v Hayward Project Space, South Bank Centre, Bevedere Rd, SE1 
8XX. Info: http://www.wideopenschool.com/class/Around%20the20Clock a České Centrum.    
*    25. července v 19.30 zahraje v rámci Proms BBC Symphony Orchestra pod taktovkou Jiřího Bělohlávka a s Vadimem 
Gluzmanem na housle. Na programu Smetanův Smyčcový kvartet č.1 v Emoll ,,Z mého života‘‘, Prokofěvův Houslový koncert č.1 
v Ddur a Dvořákova Symfonie č.7 v Dmoll. Royal Albert Hall, SW7 2AP. Info: www.bbc.co.uk/proms a tel.0845 401 5040. 
*    30. července tamtéž v rámci Proms zahraje BBC Philharmonic Orchestra pod taktovkou Gianandrei Nosedy a se 
sopránistkou Gillian Keith. Program: Mahlerova Sedmá symfonie v Emoll, Mozart overt.Don Giovanni a Knussen (Symfonie č.2).       
*    12.srpna opět Proms v 19.30 v Royal Albert Hall a Jiří Bělohlávek s BBC Symphony Orchestra a sborem, BBC Singers, Crouch 
End Festival Chorus a New London Chamber Choir uvedou Schönbergovu Gurrelieder. Sólisté: Angela denoke, Simon O’Neill, 
Katarina Karnéus, Jeffrey LloydRoberts, Neal davies a speaker Wolfgang Schöne. Info: viz Proms 25.července 
*    Do 12.srpna (od 10 do 18 hod.) v Business Design Centre, 52 Upper Str., N1 0QH, výstava českého designu z Expo 2008 a 
do 19.srpna výstava na téma Tugendhatova vila v RIBA, 66 Portland Pl., W1B 1AD. Obě info České Centrum, Londýn . 
*    15.srpna v 19.30 opět v Albert Hall v rámci Proms vystoupí Sao Paulo Symphony Orchestra pod taktovkou Martina Alsopa 
s Nelsonem Freirem, klavír. Dvořákova Novosvětská a skladby Coplanda, Joan Tower, VillaLobose a Ginastery. Info: Proms výš.  

**************************************************** 
   SVU – Britská skupina Společnosti pro vědy a umění pořádá v londýnském Velehradě přednášky vždy 
poslední sobotu v měsíci ve 14.30. Přiveďte rodinu, přátele, známé. Info Velehrad a předseda M.Kocourek  (01932-259 616) 

****************************************************           
                       Sväté omše našej londýnskej komunity 

Kostol (Our Lady of La Salette and St. Joseph), 14 Melior Street, London SE1 3QP, najbližšia stanica 
metra London Bridge:  Nedeľa 13.00 a 19.30, Streda 19.30, Piatok s angl. farnosťou 

Sviatosť pokánia (svätá spoveď) - pred i po každej svätej omši a taktiež po dohovore s duchovným otcom 

****************************************************   
Zajímá vás, jak je Česká republika reprezentována ve Velké Británii? 

                                 Kontaktujte Czech Centre, 13 Harley Street, London W1G 9QG 
Telefon: +442073075180, Fax: +442073233709 

    Č .C. pořádá a organizuje výstavy, přednášky, koncerty a další  akce,  informuje Brity o možnostech podnikání, vzdělávání, atd  

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

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

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

****************************************************    
                             Czech and Slovak Club in London 

Chcete si pochutnat na tradičních českých a slovenských jídlech a napít se dobrého piva z našich končin? 
Stačí dojet metrem do stanice West Hampstead (NW6) a o pár stovek metrů níž, 74 West End Lane, čeká vytoužené pohoštění... 
   Restaurace otevřena od úterý do pátku 17 -22.30 hod a klub 17 - 23 hod, v sobotu/ neděli 12 - 22.30 hod, klub 12 - 23 hod. Zavřeno 
    v pondělí kromě Bank Holidays, kdy je pak zavřeno na druhý den v úterý.  Telefon: Klub 0207 328 0131, Restaurace 0207 372 1193 

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