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Vítejte na londýnském Velehradě,  
Otče kardinále! 
Donedávna jsme mohli pouze doufat, avšak nyní je to jisté a už se opravdu 
velice těšíme na to,  jak Vás mezi sebou uvítáme! Vy, Otče kardinále, nebo  
tradičněji Vaše Eminence, arcibiskupe pražský a primasi český, Dominiku  
Duko, nejen tedy zavítáte na náš londýnský Velehrad, ale dokonce tam pro  
nás, české i slovenské krajany,  budete v neděli 6.května sloužit bohoslužbu, 
mši svatou. Jako za časů Otců Langa a Pazderky zazpíváme nakonec znovu  
z plných plic Svatováclavský chorál a budeme se ještě těšit na besedu s 
Vámi, než pak odjedete vzpomenout památky našich padlých letců a  
vojáků z Druhé světové války na vojenském hřbitově v Brookwoodu. Tam  
také jistě vzpomenete i toho Vám z nich nejbližšího, Vašeho otce, takto  
tenkrát v hrdinských dobách zbrojíře slavné 311. československé  
bombardovací perutě RAF a nejen Vám, ale mnohým z nás ukápne slza  
dojetí. Třeba i nad skutečností, že tak můžete s námi v Británii po dekádách  
totality - včetně let Vašeho věznění - učinit i Vy a to za účasti představitelů 
naší opět svobodné armády i těch několika málo veteránů, kterým Boží  
milost i tuhý kořínek ještě umožňují předávat nám dál vzpomínky. 
     Pro nás všechny a zvlášť pro Správní radu charity Velehradu, bude Vaše  návštěva vzpruhou ve snažení udržet dál 
naživu dědictví téměř půlstoletí  nezapomenutelného duchovního i společenského působení už zmíněných Otců Langa a 
Pazderky. Díky nim také budete už čtvrtým kardinálem, který Velehrad navštívil – po Otcích Beranovi, Špidlíkovi a 
Vlkovi – a tak si Vaše slova duchovní posily budeme stejně tak vrývat do paměti a vzhledem k Vašemu nedávnému 
jmenování papežem Benediktem XVI. budou pro nás svěžím poselstvím z Říma i z vlasti.  
     Doufáme také, že nám sdělíte novinky ohledně připravovaných oslav 1150. výročí příchodu svatých Cyrila a 
Metoděje do našich končin na moravském Velehradě a také co se týče pastorační práce, stavu církve ve vlasti, 
spolupráce s politickými institucemi, obnovy kostelů a kláštěrů, či ekumenického snažení. Takže, ještě jednou a 
srdečně, jako už v titulku: Vítejte nám v Londýně a zvláště pak na londýnském Velehradě, Otče kardinále!            /jn/  

****************************************************     
                          Správní rada charity londýnského Velehradu srdečně zve na májové setkání s 

                      Dominikem kardinálem Dukou OP 
                                          arcibiskupem pražským a primasem českým 
                               v neděli 6.května od 10 hodin  
                   v prostorách londýnského Velehradu, 22 Ladbroke Sq., London W11 3NA  
    10.00 Mše svatá v kapli Velehradu -- 11.30 Diskuze pana kardinála s přítomnými krajany -- 12.30 Občerstvení s    
   příležitostí k setkání s panem kardinálem a dalšími významnými hosty -- 15.00 Na hřbitově v Brookwoodu pietní 
vzpomínka s p. kardinálem na čs. vojáky a letce z Druhé světové války (Do Brookwoodu pojede autobus - nutno se nahlásit) 
                           
Abychom věděli kolik občerstvení připravit, oznamte prosím účast předem na 07939 519 708 nebo trustees@velehrad.org.uk 

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

 

 



****************************************************                                                
SPR Á V NÍ R A D A IN F O R M UJE                                                                          
O programu návštěvy kardinála Dominika Duky 
 
Vážení krajané, 
pokud jste pravidelnými příjemci Z(S)pravodaje a bydlíte v  
Británii, obdrželi jste poštou  pozvánku na setkání s českým  
primasem a pražským arcibiskupem, nedávno jmenovaným  
kardinálem Dominikem Dukou, na Velehradě v neděli 6. května.  
     Víkend, kdy k tomuto setkání dojde je nyní před námi, je tedy 
na místě poskytnout naším čtenářům - a celé komunitě - bližší 
informace o setkání i o celé třídenní návštěvě pana kardinála v  
Londýně. Je to možné i proto, že po množství korespondence a  
jednání (v Praze i v Londýně) je nyní program návštěvy potvrzen  
a odsouhlasen všemi, kdo se návštěvy účastni, nebo k ní přispějí.  
     Pan kardinál se svými blízkými kolegy přiletí do Anglie už v  
pátek čtvrtého května. Po zastávce na Velehradě a setkání s  
velehradskou správní radou jej čeká bohatý program, který mimo 
jiné zahrnuje i navštěvu katedrály St. Paul's, St. Clement Danes 
("vlastniho" kostela RAF) a setkáni s londýnským katolickým  
arcibiskupem Vincentem Nicholsem ve Westminsteru.  
     Hlavní položkou sobotního programu pana kardinála bude  
návštěva základny RAF Cosford, kde v době Druhé světové války 
sloužil také jeho otec. Téhož dne by se náš milý host měl podívat  
i do Westminster Abbey, zejména k památniku československých  
vojáků a k mistu, kde odpočívá královna Anne of Bohemia.  
     V neděli  šestého května se mnozí z nás zúčastní bohoslužby,  
kterou o desáté hodině pan kardinál bude sloužit v kapli  
Velehradu. Ani snad není třeba zdůrazňovat, jak si vážíme pocty,  
kterou naší charitě i celé londýnské komunitě, český primas a  
předseda české  biskupské konference tímto prokazuje. Pan  
kardinál osloví přítomné i přímo po mši. Příležitost k osobnímu  
setkáni s ním, jeho kolegy, se zástupci vevyslanectví a armádní  
delegací (která se následně zúčastní i pietni vzpomínky na naše  
padlé na vojenském hřbitově v Brookwoodu) bude i při recepci/ 
občerstvení – přibližně o půl jedné.  
     Odpoledne o třetí hodině se pak - jako každoročně - uskuteční  
zmíněné pietni shromážděni v Brookwoodu, letos tedy i za  
přítomnosti českého primase, vedení generálního štábu armády  
ČR a dalších významných osobností. S odjezdem z Velehradu  
počítáme na 13.45. Autobus pro účastniky setkáni na Velehradě,  
kteří o dopravu požádali, bude přistaven. Po shromáždění v  
Brookwoodu pan kardinál a hosté odjedou přímo na letiště - k  
odletu zpět do Prahy.  
      Když jsem sepsal vše výše uvedené (při čemž vynechávám další aktivity které sice figurují v "minutovníku" 
návštěvy, avšak mají soukromý charakter), zbývá jen požádat, abyste drželi palce, aby všechno klapalo, a aby se 
anglické počasi pro tentokrát vyznamenalo. A pak už jen zbývá těšit se na setkáni s hosty a přáteli z domova tam i tady.   
Antonín Stáně, člen Správní rady Velehradu 

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

                                      Svaz Letců Svobodného Československa 
                                Svaz letců slouživšich v britském Královském Letectvu RAF ve Druhé světové válce 
                                         Zve srdečně všechny krajany na tradiční pietní setkání u příležitosti výročí konce války 
                                                   6. května 2012 v 15 hodin 
          v československé části Brookwoodského hřbitova, nedaleko Wokingu v hrabství Surrey 
                          (blízko železniční stanice  Brookwood, South West Trains vlaky z C lapham Junction Stn.  12.23 a 13.23, doba j ízdy 35 minut) 
za Svaz Letců Svobodného Československa jednatel pplk. J.G.Muller; čestný předseda gen.I.O.Schwarz a předseda plk. A.Polák (01932-867004) 

**************************************************** 
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Životní cesta kardinála Dominika Duky 
Osmašedesátiletý kardinál, arcibiskup pražský a primas 
český Dominik Duka se narodil v Hradci Králové v rodině 
režimem po únoru perzekvovaného bývalého zbrojíře 311. 
československé bombardovací perutě RAF. Mladý Jaroslav  
maturoval v r.1960 a pak se vyučil strojním zámečníkem, 
neb nebyl doporučen na další studia. Po absolvování 
vojenské služby se vrátil do továrny ZVÚ, aby se rok na to 
po odvoláních dostal na litoměřickou teologickou fakultu. 
V roce 1968 vstoupil tajně do zakázaného dominikánského 
řádu a přijal jméno Dominik. Poté, v roce 1970, byl 
vysvěcen na kněze, aby pak působil v pohraničních 
farnostech v západních Čechách. Po pěti letech mu byl 
odebrán státní souhlas s vykonáváním kněžského povolání a 
pracoval pak řadu  let jako kreslič v plzeňské Škodovce.  
Mezitím tajně působil v oblasti řádového studia a mladé 
generace. V roce 1979 vystudoval Papežskou teologickou 
fakultu sv. Jana Křtitele ve Varšavě.  Pak byl v roce 1981 
udán StB a odsouzen k 15ti měsícům vězení na Borech za 
organizování studia dominikánů a styky se Západem. Po 
pádu režimu byl až do jmenování biskupem provinciálem 
českých dominikánů a působil i jako předseda české a 
místopředseda evropské konference představených řádů, 
přednášel biblistiku na Teologické fakultě Univerzity 
Palackého v Olomouci a byl členem akreditační komise při 
vládě.  Zabýval se také jednáními mezi státem a Vatikánem 
(foto po intronizaci), přípravou smlouvy a otázkami restitucí 
a  je považován za velmi schopného vyjednávače. 
      Po nástupu na biskupský stolec v Hradci Králové po 
jmenování Janem Pavelm II. v r. 1998 vykonal obrovské 
množství práce v diocézi. Zakládal, stavěl, obnovoval, 
organizoval ekumenická setkání a ještě stačil na dočasnou 
správu litoměřické arcidiecéze. Čtyři roky také byl 
místopředsedou České biskupcké konference a předsedou 
její komise pro nauku víry a katolickou výchovu. Je 
nositelem celé řady vyznamenání  za zásluhy a účastní se 
čile kulturního života v radách univerzit a katolických 
organizací i Konfederace politických věznů. Po léta také 
doma i v zahraničí publikuje, desítky let se účastnil práce na 
vědeckém překladu Jeruzalémské bible do Češtiny, vydané 
v r.2009 a je autorem například monografií Zápas o 
člověka, Úvod do studia Písma svatého, Škola vnitřní 
modlitby, Úvod do teologie, atd.  (redakčně zkráceno) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



**************************************************** 
Z K O M UNI T Y I L O NDÝ N A                                                                                                                           
Blahopřejeme k Devadesátce pplk. Jiřího Pavla                                         
Podplukovník Jiří Pavel, veterán První čs. obrněné brigády, se kterou bojoval a předtím 
voják naší armády ve Francii a člen československé výcvikové výsadkářské jednotky SOE, 
připravované na výsadky do okupované vlasti, oslavil v dubnu v Leamington Spa už 90té 
narozeniny. Rodák ze Zájezda u České Skalice, Jiří Pavel odešel strastiplnou cestou přes  
Jugoslávii, Řecko, Libanon a Sýrii do Francie, kde se zúčastnil bojů jako člen průzkumné  
jednotky československé armády a pak byl evakuován do Anglie a zařazen do kulometné  
roty. Poté byl vybrán do výsadkářského výcviku ve Skotsku, kde se také připravovali  
atentátníci na Heydricha, Gabčík a Kubiš a absolvoval seskoky v Manchesteru. Nakonec byl ale zařazen ke štábní rotě  
a z té se zformovala tanková jednotka, součást První čs. obrněné brigády. S ní se pak vylodil v Normandii a obléhal 
pevnost Dunkirk, kde při jednom útoku málem přišel o život. Po válce jej – navíc s ,,imperialistickou‘‘ manželkou -- 
čekal stejný osud jako řady spolubojovníků. Diskriminace v zaměstnání a nakonec vězení. Nebylo divu, že se v roce 
1969 vrátil do Británie. O svých zážitcích pak napsal knihu ,,F2074 vypráví‘‘. Blahopřejeme k narozeninám! 
 

Duo ProchácKákoni predstavilo kombináciu violončelo/akordeón 
Slovenské veľvyslanectvo v Londýne uviedlo 28. marca nezvyčajný koncert Eugana Procháca a Rajmunda Kákoniho 
v kombinacii violončela a akordeónu. Duo uviedlo diela svetových autorov (Vivaldi, Bach, Hindemith, Cincadze,  
Rostropovich, Saint Saens, atd) a predstavilo aj slovenskú hudobnú produkciu skladateľov Iľju Zeljenka, Eugena 
Suchoňa a Milana Nováka. Ovácie svedčili o fakte, že koncert sa účastníkom veľmi páčil.  (podľa materialov velvysl.) 
 

Vzpomínky na Otce Langa a naše další zemřelé stále živé... 
Během první ch měsí ců roku jsme jako vždy vzpomí nali řady našich zemřelý ch, v čele se zakladatelem a dlouholetý m 
duchovní m správcem londý nského Velehradu a nepsanou hlavou československého exilu v Británii ThDr Otcem  
                                   Janem Langem SJ blahé paměti, jehož vý ročí  smrti - už páté - připadlo na 21.březen (2007).  
                                       Předtí m jsme se 1.března pomodlili za duši rádiotelegrafisty a střelce slavné 311.  
                                   československé bombardovací  perutě, plukovní ka Jaroslava Brázdila (+ 1997) a ve stejný   
                                   den i jeho kolegy z perutě generála Petra Uruby (+ 2009) a navigátora  S/Ldr Adolfa  
                                   Pravoslava Zeleného MBE, přezdí vaného ,,Zeke‘‘, zemřelého 25.ledna 2010.  
                                              Z dalších našich zemřelých vojáků jsme si připomněli 8. února slovenského hrdinu   
                                         generála Antonína Petráka, příslušníka útvaru speciálních operací SOE a pak důstojníka 
                                         První československé obrněné brigády v Normandii (+2009), dále 17. února Vladimíra                   
                                         Drábka (+1984) a také velvyslance ČR v Británii  Jana Winklera (+16. února 2009).                                                
 

Český olympijský kulturní program zahájen Českým centrem 
12.dubna byla v Českém domě, Islington Business Centre, zahájena putovní výstava Coal and Steel, součást kulturního 
projektu propojení sportu a umění před londýnskou Olympiádou, nazvaného Czech OPE N 2012 a propagující současné 
české umělce.  Projekt Českého centra  prezentuje díla čtyř desítek českých umělců a vyvrcholí během Olympiády. 
 
Z D O M O V A                                                                                                                           
Skautské století oslaveno v Kolowratu 
Lépe to vyjádřit MUDr. Lidmila Ripová, místopředsedkyně Masarykova hnutí,  ani nemohla, když  
označila hned v úvodu  tradiční klubový podvečer v pražském divadle Kolowrat za dosud  nejvíce  
navštívený. Kromě členů MDH byli přítomní ve čtvrtek 29. března  a účinkující početné skupiny   
pražského Junáka – svazu skautů a skautek,  též jejich přátelé a známí, abychom  společně shlédli  
vynikající představení „Obrazy ze skautského století“, věnované letošnímu výročí skautingu. 
      Nejprve nás uvítal současný starosta Junáka  Josef Výprachtický,  který pozdravil přítomného místostarostu Jiřího 
Navrátila, též dlouholetého člena MDH a spisovatele Jiřího Stránského, pozval na výstavu o století skautingu 
v Národním muzeu a představil výpravnou knihu Skautské století (256 stran bohatě ilustrovaných, vydala Mladá fronta 
spolu s Tiskovým a distribučním centrem Junáka), jejíž kolektiv tvůrců vedl editor Roman Šantora.                 >>>>> 

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

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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Skautské století oslaveno v Kolowratu  (pokračování ze str.3) 
      Vesměs mladí ochotníci – skautky a skauti nás provedli bohatou a dobrodružnou historií, podařilo se jim navodit 
velmi sympatickou atmosféru svým představením o několika obrazech. Je příznačné, že skautské hnutí od prvopočátku 
bylo typické skautskou holí, kterou používal každý k různým činnostem, a že po mnoha peripetiích se k holi vrací nejen 
Junák, ale i naše početná populace. 
      Již na svém počátku založený samostatný spolek Junák – český skaut bouřlivě vítal v roce 1918 příjezd T. G. 
Masaryka jako osvoboditele naší samostatné republiky, jak o tom svědčí i „poštovní známka českých skautů“, kterou 
mnozí přítomní v Kolowratu též obdrželi s razítkem „Příjezd presidenta Masaryka“. Kromě zakladatele A. B. Svojsíka 
(1876-1938) byl velkým příznivcem skautu i druhý prezident Edvard Beneš a skauty byly i další osobnosti naší země. 
      Smutné až tragické byly osudy skautů v době nacistické okupace, v níž zahynulo násilnou smrtí šest stovek 
nádherných mladých lidí, odhodlaných bojovat za navrácení svobody a demokracie v naší zemi.  Po znovuoživení 
v roce 1945 začal skauting pronásledovat  také  komunistický režim po celá dlouhá léta až do listopadu 1989. Autoři 
pásma i jeho účinkující se zhostili těchto událostí velice originálním způsobem, nechyběl jim vtip a nadsázka, byli 
doprovozeni autentickým vyprávěním pamětníků, promítáním dobových snímků a také zpěvem skautských písní. 
     Skauting v ilegalitě s typickou lilií pod klopou se dokázal bránit komunistické zvůli. Psali své kroniky, scházeli se a 
na hřebeni hory Ivančena v Beskydech rostla tak z přinášených kamenů mohutná mohyla k uctívání popravených a 
umučených skautů. Dnes sahá mohyla do výše čtyř metrů a rozrůstá se o kameny z celého světa – je mezi nimi i kámen 
z Měsíce od amerického astronauta a skauta Neila Armstronga. 
     Třikrát byl český skaut zlikvidován, avšak v roce 1990 mohli být naši skauti znovu přijati do světového skautského 
společenství a rok nato se opět zúčastnit světového jamboree. Dnes je u nás největší organizací mládeže -  registruje 
2300 oddílů, v roce 2010 uspořádali skauti více než tisíc táborů za účasti 23 000 dětí. Má stále co nabídnout svým 
bohatým programem, přičemž hodnoty obsažené ve skautském slibu a skautských zákonech se nemění: sloužit nejvyšší 
Pravdě a Lásce věrně v každé době, být pravdomluvný, věrný, oddaný, pomáhat druhým, být zdvořilý, být ochráncem 
přírody a výtvorů lidských, poslušný rodičů, být veselé mysli, hospodárný a čistý v myšlení, slovech i skutcích. 
     Z takových jedinců rostou nám noví občané, jaké naše republika tolik potřebuje. Proto jim svoji pozornost věnovalo i 
Masarykovo demokratické hnutí a popřálo jim mnoho dalších nových členů a příznivců. Bouřlivý potlesk všem tvůrcům 
podvečera všechny tyto sympatie potvrdil.  Miroslav Sígl   
 

Jak změnit svět... 
 
Kardinál Miloslav Vlk se zamýšlí nad možnostmi nápravy světa návratem k duchovní podstatě  
 
V médiích se setkáváme s častými úvahami a diskusemi na téma „jak 
změnit svět“. MF Dnes přináší seriál, kde zvláště spisovatelé a 
spisovatelky, inspirováni současnou politickou situací, uvažují o tom, „co 
se stalo s naší dobou“, „co nás čeká“. Nestačí ovšem pouze mít odvahu 
odhalovat korupci, trestat viníky, provádět personální přesuny. Když před 
60 lety na našem gymnáziu někteří profesoři velebili svět, dobu, 
společnost, založené na vědeckých základech, zdůrazňovali nám, že pro 
rozvoj života v různých oblastech našeho světa je zásadně důležité 
poznat příčiny jevů, jít na kořen věcí a pak je možné ovlivňovat a měnit 
svět. Připojovali k tomu poučku, kterou jsme uměli zpaměti: „Historia est 
magistra vitae!“, poučit se ze společenského vývoje a řádně ho 
vyhodnotit. Ve své době si tak jistě počínali Marx i Engels, ale bohužel 
špatně. Později koloval vtip, že své teorie měli napřed vyzkoušet na 
zvířatech. Co bylo špatné v jejich „poučení z historie“? Odložili důležitý 
fakt, že základní zákony v našem světě, anorganickém i organickém, i ve 
světě člověka, jsou nezměnitelně dány „Programátorem“, Tvůrcem 
našeho světa, (kterého nevzali na milost – svět se „vyvinul sám“!). 
Neuznali fakt, že člověk ani jeden z těch zákonů, ani ten nejmenší z nich, 
nedal, ani nezměnil, že prostě není „pánem“, že je zapotřebí tyto zákony 
jako základní skutečnosti poznat a z nich vycházet. Jistě, v přírodních 
vědách to bylo zcela respektováno, přírodní vědy z tohoto základu 

vyrůstaly. Hledat ale zákony, pravidla, normy ve „světě“ člověka, v 
mezilidských vztazích, které jsou závazné a platí se stejně nesmlouvavou 
neúprosností – to prostě nepoznali a nepřijali. Člověk si tvoří své zákony 
a stanovuje si své normy. Zapomnělo se, že ale existují i zákony předem 
dané, vtisknuté do nitra člověka, které tvoří jeho osobní, lidskou identitu, 
které je třeba respektovat a podle nich se řídit, které si člověk nedal a 
také je nemůže změnit; to se prostě přestalo brát v úvahu. 
     Mluvím tu o zcela základním jádru naší identity. Psychologie 
osobnosti, která se zabývá tímto ústředním tématem naší doby, hovoří i 
o identitě sociální, skupinové, náboženské atd. To zde nechám stranou. 
      Zdálo se, že svět, který člověk vzal do svých rukou, docela funguje 
podle našeho rozhodování a našeho řízení. Kultura, kterou vytvořila doba 
minulá a která vyrůstala právě z těch předem daných a neměnných 
zákonitostí, působila podvědomě i nadále a nesla život jedince i 
společnosti. Ale tato kultura života „neživená“, neobnovovaná, 
pochopitelně slábla a byla stále méně nosnou silou pro život, až přestala 
působit vůbec. Hesla Velké francouzské revoluce „volnost, rovnost, 
bratrství“, vyrostlá jako „plagiát“ z křesťanské kultury a z evangelia, se 
bez spojení s „autorem“, s Tvůrcem té kultury a jeho radostné „zvěsti o 
člověku“, se postupně zvrtla ve svůj tragický opak. Stačí jen připomenout 
dvě hrozné ideologie minulého století,     (pokračování na str 5)

**************************************************** 
                                    SVU  Britská skupina Společnosti pro vědy a umění zve krajany na   

                                     Literární odpoledne v parku 
kde naši členové, jejich přátelé a známí přečtou ukázky ze svých děl 

v sobotu 26. května 2012 ve 14.30 na C leveland Square, W2 
Stejně jako v minulých letech hostitelé Zuzana s manželem připraví občerstení, ale kulinární příspěvky, stejně jako knihy na prodej, jsou   
                           vítány. Přiveďte přátele, rodinu i známé. Info: Velehrad a předseda M.Kocourek (01932-259-616) 
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Jak změnit svět (pokračování ze str.4) 
popírající základní normy vtisknuté Stvořitelem do nitra člověka,                   

popírající základní normy vtisknuté Stvořitelem do nitra člověka, pravdu a 
lásku, ideologie založené na lži a nenávisti. Kam došly, co přinesly, o tom 
není nutno se zde šířit. Zhroutily se, přestože za sebou měly obrovskou 
sílu politickou nebo vojenskou. To nám bylo velmi názorně představeno, 
z toho jsme se měli poučit. Někteří odborníci tvrdí, že pokud se člověk 
nepoučí, bude odsouzen vše znovu prožívat. Naše současná situace dělá 
dojem, že tomu tak je. Nepoučili jsme se a založili novou dobu po pádu 
komunistické ideologie nenávisti a lži opět nikoliv na hodnotách, které 
jsou dány pro život člověka, pro rozvoj jeho identity a štěstí, ale opět na 
falešných hodnotách „sobeckého uspokojování vlastních potřeb“, a to ne 
podle nějakých principů a zásad, ale podle vlastního sobeckého, 
individuálního zdání. 
      Už Aristoteles svým rozumem pochopil, že „člověk je tvor 
společenský“, určený ke společenství s druhými. Bible hned na prvních 
stránkách říká: Křesťanský trojjediný Bůh řekl: „Učiňme člověka, aby byl 
naším obrazem, podle naší podoby“ (Gen 1,26). Bůh je společenství, 
Trojice. Člověk je tedy stvořen ke společenství. A ještě jinde: „Není 
dobře, aby člověk byl sám“ (Gen 2,18). Člověk realizuje sám sebe, 
naplňuje svou identitu, když není uzavřen jen v sobě, když nežije jen pro 
sebe, ale když překračuje sám sebe a žije pro druhé. Německý biblista 
Schürmann definoval kdysi základní postoje člověka jako „proexistenci“. 
Toto jádro identity lze vyjádřit dobře i slovy: určení k lásce. Když člověk 
toto své určení žije, je šťastný. Je realizován a také společnost v různých 
oblastech činnosti prospívá. 
     Totalitní režimy minulého století se zhroutily, protože byly založeny 
na opačných hodnotách, než je vlastní identita člověka. Jestliže 
společnost se skládá z jedinců, kteří mají takovéto poslání, pak i pro 
společnost, která je souborem takových jedinců, platí v jádru, v hloubce 
stejné zákony. 
     Když se dnes ohlédneme po naší společnosti, jakými „pravidly“ žije, 
není vůbec divu, kam jsme to dovedli. Hned na začátku té nové doby se 

chopili politiky ekonomové, pragmatici, kteří žádné pozitivní duchovní 
hodnoty otevřeně neuznávali a do základů společnosti vědomě žádné 
duchovní hodnoty nevložili. Spíše se jim vysmívali. Ti jsou zodpovědní za 
dnešní stav společnosti. Ani v dalších letech ostatní politici, kteří 
následovali na různých úrovních společnosti, duchovní hodnoty 
nevyznávali a v životě osobním ani společenském nepraktikovali. 
Naopak. A tak nazrávala dnešní doba. Neměli jsme odvahu jasně říci, že 
nemravní politici, bez etických zásad, do veřejného života nepatří. A s 
postoji bez mravních zásad, se sobectvím, rozkrádáním veřejného 
státního majetku se nejen postupně připravoval kolaps hospodářství, ale 
hlavně – a to je horší – připravoval se společenský a morální kolaps 
společnosti. Lidé na veřejných postech ve společnosti udávají způsob 
jednání i pro druhé, jsou možná i nevědomky „normotvorní“. Společnost 
pak jedná podobně. Takže je to začarovaný kruh. Politici se rekrutují ze 
společnosti, kterou negativně ovlivňují, jsou jejím obrazem.  
      Který politik, která politická strana či jiné seskupení přinášelo v těch 
uplynulých 20 letech do společnosti pozitivní, duchovní, morální 
hodnoty? Kdo za ta léta „formoval“ občany této společnosti? Jistě, není 
možné „masírovat“ lidi, ideologizovat společnost, ale ukazovat cestu! Na 
nic takového nikdo nemyslel. Jistě, byla tu řada drobných nestátních 
společenství, která jako by soukromě formovala lidi, vedla k zájmu o 
druhého člověka v nouzi, v těžké situaci. Pracovaly pro dobro člověka i 
společnosti. Přes všechno jejich úsilí a úctyhodnou práci nemohly ten 
drtivý negativní vliv politiků vyvážit. 
     Dnes je zapotřebí udělat důkladnou hloubkovou analýzu 
společenského a politického života, hledat a najít příčiny dnešního stavu 
a snažit se vědomě a programově nalézt cestu z toho nesmírného 
marasmu, který nám dnes dělá ostudu i v zahraničí. Mít odvahu poučit se 
z minulosti! To je podle mého názoru reálná dlouhodobá cesta k pozitivní 
změně. Bude to však stát osobní i společné oběti.   
(z webových stránek kardinála Miloslava Vlka s lask.svolením) 

 
Z DOMOVA JEDNOU VĚTOU 
O Česká vláda premiéra Nečase se zatím udržela i přes rozkol ve straně Věci veřejné, když se vedoucí odloučené skupiny poslanců 
Karolíně Peake podařilo získat tolik členů, že koaliční vláda, bude mít většinu nejméně 104 poslanců.  O Víťaz slovenských volieb 
Robert Fico zostavil novú levicovú koalíčnú vládu pod vedením jeho strany Smer. O V Čechách a na Moravě pokračují přípravy na 
Jubilejní rok svatých Cyrila a Metoděje příští rok (kdy se bude slavit 1150 let od příchodu věrozvěstů na Moravu)  před slavnostním 
římským zahájením roku už 25.-26.května, kterého se zúčastní nejen kardinál Dominik Duka a olomoucký arcibiskup Jan Graubner, 
ale i členové vlády v čele s premiérem Petrem Nečasem, orchestry i poutníky z domova zorganizovanými královéhradeckou diecezí.    
O  Slovenské kniazské semináre v Bratislave, Nitre, Spišskej Kapituli, Košiciach a Prešove usporiadaly Dni otvorených dverí.  
 
VÝBĚR Z DOPISŮ 
"Slovenčina na každý deň a slovenské reálie" 
Vážení krajania a potomkovia krajanov, 
týmto by sme Vás radi informovali o kurze, ktorý organizuje Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského „Slovenčina na 
každý deň a slovenské reálie“, ktorý sa bude konať v dňoch 24.6.2012 až 1.7.2012. Ide o kurz určený pre študentov vo veku 15 až 18 
rokov, ktorí majú slovenčinu na komunikatívnej úrovni. V rámci kurzu je vytvorených 45 štipendijných miest, ktoré sú financované 
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Účastníci kurzu hradia na vlastné náklady dopravu na Slovensko a späť a 
vreckové. Uzávierka prihlášok je 15.5.2012 a v rámci kurzu sa účastníci môžu tešiť na: 
-         výučbu slovenského jazyka prostredníctvom skúsených a kvalifikovaných lektorov, 
-         prehliadku Bratislavy a vzrušujúcu exkurziu naprieč Slovenskou republikou, v priebehu ktorej navštívia Bojnický zámok, 
Mýto pod Ďumbierom, Vlkolínec, Banskú Bystricu, Banskú Štiavnicu, Kremnicu, Smolenický zámok, jaskyňu Driny a mnoho iných 
zaujímavých historických miest a kultúrnych pamiatok. 
    Informácie o kurze a prihláškach nájdete na:http://www.cdvuk.sk/blade/index.php?c=1824&slovencina-kazdy-den 
S prianím pekného dňa  Ing. Veronika Hrdličková, Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, Odbojárov 
10/a, 820 05 Bratislava. Mobil: +421911 717 713, Fax:  +421250 117 703 E-mail: veronika.hrdlickova@cdv.uniba.sk   

**************************************************** 
BCSA  British, Czech and Slovak Association a Velvyslanectví SR srdečně zvou krajany  

na přednášku dr. Petra Hunčíka ve čtvrtek 10.května v 18.30 v sále velvyslanectví: 
                                     ,,Maďarská menšina na Slovensku‘‘   
                              
Zveme i 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 9.května. Další info na bcsa@bcsa.co.uk nebo na tel. 0208-795-4875 643  Harrow Road, Wembley, HA0 2EX 

**************************************************** 
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****************************************************
Nenechte si ujít, aneb kultura v Londýně v květnu ve zkratce  
*    2.května v 19.30 vystoupí v Royal Festival Hall, South Bank, London Philharmonic Orchestra and Choir pod taktovkou 
Vladimira Jurowského s Martinem Helmchenem u klavíru. Na programu Janáčkova Suita z Lišky Bystroušky, Dvořákův klavírní 
koncert v G moll a Sukova symfonická báseň Zrání. Info/vstup 0844875 0073 a www.southbankcentre.co.uk Před koncertem 
v 18.15 přednáška prof.Geoffreye Chew o trojici uvedených českých skladatelů. 
*    Od 11. do 18. května se bude konat v sále českého velvyslanectví výstava o nacistickém vyhlazení Lidic pod názvem ,,The 
name of the village DELETED‘‘ ve spolupráci s pražským Vojenským historickým ústavem. Výstava bude přístupná denně od 10ti 
do 16ti hodin. Info: 020 7243 7983  
*    11.května v 19 hodin zahraje v rámci kulturního festivalu Czech Open 2012 v Islingtonu Martinů Quartet v St.Mary 
Magdalene Church, Holloway Rd., London N7 8LT. Na programu smyčcové kvartety Škroupa, Janáčka a Dvořáka. Vstup 10 liber 
(7 koncese) a vstupenky u vchodu nebo na www.n7parish.net a na website pořadatele : http://london.czechcentres.cz     
*    19. Května v 19.30 bude v Royal Festival Hall, South Bank, dirigovat Philharmonia Orchestra s Alisou Weilerstein na cello 
Juraj Valčuha.  Na programu: Mozartova Předehra k Donu Giovannimu, Dvořákův koncert pro cello v B moll a Čajkovského Pátá 
symfonie v E moll. Info: 0800 652 6717 a www.southbankcentre.co.uk                                
*    24.května v 19.30 povede Jiří Bělohlávek  v Barbican Centre BBC Symphony Orchestra a Chorus a Isabelle Faust na housle. 
Na programu Brahmsův Houslový koncert v D dur a Sukova symfonická báseň Zrání. Info: 020 7638 8891 a www.barbican.org.uk  
*    31.května v 19.30 vystoupí v Royal Festival Hall, Southbank Centre, Philharmonia Orchestra pod taktovkou Edwarda Gardnera 
s Janáčkovou Symfoniettou, Mozartovým klavírním koncertem č.21 v C dur a Dvořákovou Sedmou symfonií v D moll. Info a 
vstupenky 0800 652 6717 a www.southbankcentre.co.uk                          
*   V květnu a až do 11.srpna potrvá výstavka ilustrací malířky Lucie Seifertové z její komické knížky The History of the Brave 
Czech Nation ve formě tapetových maleb. Výstava pak poputuje do škol a knihoven v Islingtonu. White Lion Centre, City of London 
Academy, Islington. Organizuje České Centrum, Londýn.   
*   V květnu a až do 21.června potrvá výstava o atentátu na nacistického vůdce Reinharda Heydricha připravená ve spolupráci 
s režiséry, dokumentaristy a historiky Janem a Krystynou Kaplanovými v prostorách sálu The Wiener Library, 29 Russell 
Square, London WC1B 5DP (vstup zdarma, ale nutné objednat se na čísle: 7636 7247). 
*   Ještě až do 8.srpna potrvají workshopy filmu a umění v Islingtonu na oslavu londýnské Olympiády. Umělkyně Zuzana 
Jungmanová povede skupinu dětí z Czech School without Borders a dalších škol a školek a vytvoří animovaný film na téma pěti 
kamarádů zvířátek, symbolizujících olympijské kruhy. Spoluorganizuje České centrum. 

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