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Nezapomeneme 
obětí Druhé světové 
války před 70ti lety  
Tento měsíc před sedmdesáti lety skončily 

útrapy druhého strašného krveprolití minulého 

století, zvaného Druhá světová válka. Spojenci  

se setkali na Labi, Hitler se zastřelil v bunkru 

v Berlíně, lidé proudili domů napříč Evropou 

z koncentráků a zajateckých táborů a začínal 

mír. Zásluhy o něj oněm milionům mrtvých 

vojáků i civilistů už nikdy nikdo nevezme a je 

třeba si jejich oběti připomínat, třeba i tak, jak  

to činíme každoročně zde na vojenském  

hřbitově v Brookwoodu, v hlavních městech 

Evropy i světa, na invazních plážích i na  

stovkách podobných hřbitovů ve světě. 

   Ano, jak zní dojemná slova britské          Brookwood, misto našich vzpomínek na hrdiny války před 70ti lety 

vzpomínky, oni -- na rozdíl od nás – nikdy 

nezestárnou a budou věčně mladí napříč stoletími dějin. Během května se budou na mnoha místech konat poslední 

velké vzpomínkové akty, už i proto, že dosud žijících aktivních účastníků války, tedy těch devadesátníků, již je 

opravdu málo. Važme si jich - bez jejich statečného úsilí a obětí by asi vše dnes bylo jinak i pro tu dnes již také do 

důchodu odcházející válečnou a poválečnou generaci i pro ty mladší, které už nemají otce a strýčky pamětníky.   

   Oněch miliónů obětí hrdinů války se bude nyní vzpomínat obvyklým kladením věnců a květin i v Moskvě, odkud 

dnes zaznívají hrozby sousedním zemím, jejichž některé části přímo okupují jejich vojska. Obnovování bývalého 

SSSR ostatně není nic nového, nezačalo v Gruzii ani na Ukrajině, ale už před 24 lety vytvořením tzv. Transdněstrie – 

bez jakýchkoliv ,,provokací‘‘ či ,,hrozeb‘‘ Západu a to je dobré si také dnes připomínat. V Moskvě se budou klást 

věnce na hroby a učiní tak kancléřka Merkelová, prezident Zeman i premiér Fico. Zároveň se však bude v onen či 

následující den tamtéž konat vojenská přehlídka, glorifikující zmíněnou ruskou agresivitu a nové zbraně a na tribuně 

budou s prezidentem Putinem i korejský diktátor Kim Čong-un a nemnozí výlupkové mezinárodní scény a bude jen 

dobře, když mezi nimi naopak nebudou naši představitelé a kolegové z demokratických zemí EU, kteří odmítli přijet.  

    A ještě jiná připomínka pro nás v Británii: Je opravdu nutné, abychom šli 7.května k volbám a odepřeli dát hlas 

stranám, jejichž představitelé se předhánějí v nejnesplnitelnějších populistických slibech, jako nedávno v Řecku! Už i 

proto, že moderní dějiny našich zemí nás snad přece jen něčemu naučily. /jn/                   

*************************************************** 
                             Správní rada charity londýnského Velehradu zve srdečně krajany na nedělní 

       české mše v kapli kláštera Maria Assumpta 

                 20 Kensington Square, W8 5HN (za obchodním domem Barkers, metro High Street Kensington) 
 

                    Mše obvykle 1. a 3. neděli v měsíci ve 14 hod., poté beseda vedle v Heythrop College 

                    Příští slouží 3.května P.Jiří Zámečník a 17.května P.Stanislav Brožka 

 
                        Využijte návštěvy českých kněží, kteří přijíždějí z Říma, máte-li zájem o zpověď nebo duchovní pohovor. Pošlete    

                email na: info@velehrad.org.uk  nebo zavolejte na 07999 986 199 
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ZPRÁVY Z KOMUNITY A LONDÝNA                                                                                                           

Mše díkuvzdání za život 
Josefa Czernina v ,,naší‘‘ kapli 
Více než čtyři desítky krajanů se zúčastnily mše díkuvzdání 

za život hraběte Josefa Czernina v už tradičním místě  

nedělních bohoslužeb, v kapli kláštera Maria Assumpta na  

Kensington Square v neděli 19.dubna. Mši sloužil Otec  

Stanislav Brožka z Říma a několikrát, i během promluvy,  

vyzdvihl zásluhy Josefa Czernina o naši komunitu v Londýně 

i jeho příkladný život a v přímluvách se za něj s krajany  

pomodlil. Mši se zúčastnily i dvě jeho dcery, kterým po mši 

krajané vyjádřili soustrast. Připomněli také, že ještě nedávno, 

do jeho hospitalizace, se hrabě Czernin s paní Hazel  

pravidelně účastnili našich nedělních bohoslužeb.    
 

Zůstanou nám krásné vzpomínky... 
Londýnská krajanská komunita a ti z nás, kteří znali Josefa  

Czernina trochu lépe, na něj určitě nezapomenou. Býval často 

na londýnském Velehradě, kde ve správní radě Otci Langovi,  

pomáhal a radil právnicky i v účetnictví už od padesátých 

,,předvelehradských let (po únoru 1948 zůstal v Británii po  

předchozích studiích a totálním nasazení za války) a zvláště 

po založení charity a koupi budovy. Pokračoval v tom po  

řadu desetiletí a pak po listopadu 1989 i po smrti Otce Langa  

a angažoval se ve správní radě i po koupi nové budovy.  

   Mnozí jsme za ta dlouhá léta měli příležitost vážit si nejen  

jeho příslovečné laskavosti, vstřícnosti, skromnosti a ochoty  

pomáhat, ale i živého zájmu o současné dění ve vlasti. V  

sedmdesátých letech, kdy jsem pana Czernina poznal na  

Velehradě, jsem pracoval v redakci v Bolton Street ve čtvrti Mayfair a často jsem jej potkával v okolí, neboť měl  

nedaleko kancelář investiční firmy. Vždy se zeptal co je nového ve vlasti, se zájmem naslouchal a pak skromně dodal, 

že to vypadá, že ,,ještě hned tak svobodní asi nebudeme‘‘ – což byla pravda a jeho zkušené ocenění situace vždy 

ztlumilo můj nerealistický optimismus. I po vzniku Charty 77 řekl, že ,,to je asi teprve počátek...‘‘ a opět měl pravdu 

na dalších 12 let. Po pádu režimu navštěvoval často vlast, Univerzita Karlova mu udělila doktorát a kolik měl stále 

energie jsme zažili i loni na Svatováclavské, kdy slavil devadesátku a opouštěl řady správní rady charity Velehradu, i 

když zůstal jejím patronem dál. A mimochodem, proč se rodina píše staročesky Czernin? Protože její rodokmen sahá 

až do dvanáctého století a tedy do doby dávno předtím, než Jan Hus o tři století později zavedl háčky a čárky... 
                                                                   

Vzpomeneme našich v květnu odešlých           
V květnu budeme mezi jinými vzpomínat na pilota 312ky, a  

úspěšného uprchlíka ze Stalag Luft 3 (se 75ti britskými zajatci)  

a pak i z komunistického vězení i z Československa v r. 1949,  

generála Ivo Tondera (4.5.1995), dále dlouholetých  

velehradských pomocnic Emilky Fartákové a Hermínky  

Procházkové a také, ze starších, poslance dr.Viléma  

Bernarda (25.5.1992), kardinála Josefa Berana (17.5.1969)  

i loňský odchod oblíbeného Jano Hrušky (9.5.2014).  

   Správní rada charity Velehrad srdečně děkuje za dary       Záběr z české děkovné mše za život Josefa Czernina v kapli na 

paním Evě Feunteun a Lole Hruškové.                     Kensington Square v neděli 19.dubna 

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

                         Svaz Letců Svobodného Československa  
             spolu s vojenskými přidělenci České republiky a Slovenské republiky 
                   Zve srdečně všechny krajany na pietní setkání u příležitosti 70. výročí konce války 

                            V neděli 10. května 2012 ve 14 hodin 
      v československé části Brookwoodského hřbitova, nedaleko Wokingu v hrabství Surrey 
      (blízko železniční stanice  Brookwood, South West Trains vlaky z Clapham Junction Stn.  12.23 a 13.23, doba jízdy 35 minut) 
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ODEŠEL JOSEF CZERNIN...  
Londýnská krajanská  
komunita kolem Velehradu 
ztratila svého doyena, 
dlouholetého člena správní 
rady, mecenáše, přítele Otce 
Langa, obětavého účastníka a 
organizátora exilových a 
krajanských akcí a především  
velkého vlastence. Hrabě  
Josef Czernin zesnul po boji s 
rakovinou ve věku téměř 
91ti let (nar. 9.srpna 1924) 
13.dubna a zanechal nejen  
truchlící ženu, paní Hazel, šest dětí a 17 vnoučat, ale i 
velmi smutnou komunitu, pro kterou za půl století 
činnosti spolu s Otcem Langem i později tolik vykonal. 
Není divu, že za jeho mnohaleté vlastenecké zásluhy mu 
ministr zahraničí ČR Lubomír Zaorálek letos udělil cenu 
Gratias Agit, kterou už však nemohl převzít osobně.    
    Pohřeb Josefa Czernina se konal 22.dubna za účasti 
rodiny, mnoha přátel a členů komunity v zaplněném 
známém londýnském katolickém kostele sv. Jakuba na 
Spanish Place. Vedle katafalku s rakví stála česká vlajka a  
věnec s trikolorou od velvyslance ČR Michala 
Žantovského, který byl obřadu přítomen se dvěma 
kolegy. Přítomni byli i členové správní rady londýnského 
Velehradu a český kněz z Říma P.Tomáš Roule, který po 
varhaních variacích na Smetanovu Mou vlast a Dvořákovu 
Novosvětskou před zpěvem české hymny pronesl 
modlitbu a později přečetl dopisy od kardinála Duky a 
biskupa pro krajany Václava Malého, kteří Josefa 
Czernina osobně znali. Na konci obřadu přečetl jeden z 
vnuků několik slov, vybraných paní Hazel: ,,Život dobře 
prožitý: Někteří lidé zkrátka nemohou zabránit tomu, aby 
nezměnili naše životy. Prostě tím, že jsou takoví, jací jsou 
udělají svět trochu jasnější, vřelejší, laskavější, a když 
odejdou, dojde nám jaké štěstí máme, že jsme je znali”. 
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JEŠTĚ Z KOMUNITY A LONDÝNA                                                                                                  

Podnětné symposium na UCL SSEES... 
Londýnská Škola slovanských a východoevropských  
Studií při UCL oslavila sté výročí založení naším  
T.G.Masarykem symposiem pod názvem Historické 
paralely a perspektivy současnosti, už vlastně třetím 
na dané téma. Zaplněný sál během celodenního 
maratonu přednášek a diskusí 21.dubna svědčil o  
zájmu nejen mezi studenty školy, ale i krajany z  
regionu, neboť mezi přednášejícími byli nejen  
velvyslanci Visegradské čtyřky a Rakouska, ale i  
experti z oněch zemí a zástupci školy. Za všechny 
jmenujme například Poláka prof. Grzegorze Ekierta        
z Harvardu, Slováka prof. Martina Bútoru z         Velvyslanec Michal Žantovský zahajuje odpolední program symposia 
Bratislavy, prof. Evu Jiřičnou z RIBA, prof. György  
Schöpflina MEP z Budapešti, prof. Tomáše Sedláčka z Prahy či Chorvata prof. Slavo Radoševiče ze SSEES.  
    Pokrok transformace střední Evropy představili přednášející v řadě oborů a konstatovali, že není všude stejně 
rychlý a úspěšný a měřítka i srovnání se Západem Evropy se dost těžce hledají. Jak zdůraznil například prof. 
Schöpflin, posun od liberálních hodnot k populární suverenitě je varovný a jak vysvětlil prof. Bútora, není možné být 
spokojen s pomalým růstem demokratických institucí, s průnikem bývalých exponentů režimu do nich, s oligarchy 
vlastnícími média, s nedovzdělaností mládeže, s neřešením problematiky Rómů, či s tím, že pouze dvě pětiny obyvatel 

věří, že mají vliv na politický proces a dávají hlasy extrémním populistickým stranám. Stejně tak, zdůraznil 

prof.Sedláček, zemi, jejíž úroky ze zadlužení přesahují míru růstu HDP, je těžké označit za úspěšnou a příliš mnoho 
hospodářské pomoci zabíjí iniciativu. Rakušan prof.Gärtner zaznamenal konec velmocenské hegemonie a růst 
regionálních mocností jako Írán či Saudská Arabie, což signalizuje i novou koncepci moci států. Za co však nesklidil 
pochvalu publika, byla chvála neutrality Rakouska v roce 1955 po odchodu Rusů, tedy jakási Finlandizace, což 
doporučil Ukrajině a jako druhou alternativu navrhl její rozdělení jako kdysi Německo. Symposium se všeobecně 
vyznačovalo živými diskusemi po leckdy příliš faktografických přednáškách a výměna názorů byla velmi užitečná.  
 

Druhá ,,lékarská‘‘ prednáška SVU zaujala... 
Po fascinujúcom pohľade na českú a britskú špičkovú medicínu profesora Marka minulý mesiac, poskytla na 
prednáške SVU 25.apríla dr. Eva Hnízdo, takmer 30 rokov britská GP, podrobné informácie o tom, ako funguje GP v 
ČR v porovnaní s britským. Dr. Hnízdo, absolventka Karlovej univerzity s jedenásťročným pôsobením v ČR má za 
sebou nielen dlhé roky praxe ako GP v britskom Watforde, ale zároveň aj zacvičuje mladých lekárov. Jej prednáška 
bola nielen informatívna, ale aj pobavila. Po nej ani nestihávala odpovedať na príval otázok. Ďakujeme. Po prednáške 
sa konala schôdza výročnej Valnej hromady SVU, ktorá schválila budúcu existenciu SVU a zvolila nové vedenie.  
V sobotu 30.mája je schôdza na Cleveland Square (viz str.4) – chuťovky z toho, na čom momentálne pracujú českí a 
slovenskí umelci a vedci v Británii. Pri prichode volajte Zuzane na 079 405 19 667, aby vám otvorila bránku do parku. 
 

Štipendia vlády SR na akademický rok 2015-16 
Vláda SR ponúka pre Slovákov žijúcich v zahraničí štipendia na akademický rok 2015/2016. Rozpis je na adrese 
www.minedu.sk <http://www.minedu..sk> – vysoké školstvo – akreditácie. Žiadosti sa predkladajú na portali 
www.vladnestipendia.sk <http://www.vladnestipendia.sk> Študijné obory zahrnujú pedagogické vedy, žurnalistiku, 
prírodné vedy, poľnohospodárstvo, lekarske vedy a veterinárstvo aj matematické vedy a informatiku.  
Info: Alena Longauerova, 2nd Secretary, Political Section, SR Embassy, tel: 020 7313 6472 
 

Z DOMOVA VE ZKRATCE 
o  Český prezident Miloš Zeman navštívil 24.dubna Vatikán a sešel se s papežem Františkem. Řekl mu prý, že sleduje 

papežovy kroky a mnohé z nich jej těší, neboť se shodují s jeho životními postoji a názory a jednal s ním i o přípravě 

smlouvy s Vatikánem. Zeman předal papeži různobarevné aktovky a sošku Pražského jezulátka a pozval jej na 
Velehrad. Návštěva by se měla uskutečnit do r. 2018. Papež také přijal dva studenty Stojanova gymnázia z Velehradu, 

kteřá mu předali vázu naplněnou kamínky z poutního místa, symbolizující modlitby. o Prezident Zeman oznámil, že se 

v Moskvě nezúčastní vojenské přehlídky a v té době se místo toho sejde se slovenským premiérem Ficem a oběti války 

uctí položením věnce. o 9.května v 15.30 se bude v hotelu Cristal v Mariánských lázních konat ,,křest‘‘ knihy 

polsko-britské autorky Krystyny Kaplan ,,Aféra Eduarda VII.‘‘, zpracovaná na základě králových návštěv českých lázní.  

o  V Mnichově zemřel před 84. narozeninami Jan Měkota, známý jako Honza Douba, v r. 1951 nejmladší a po letech 

(2002) pak nejstarší český zaměstnanec Rádia Svobodná Evropa, proslavený i vypouštěním známých balónů do ČSR.            

*************************************************** 
                             Velvyslanectví ČR srdečně zve krajany na 

               vzpomínkový koncert hudby Antonína Tučapského (1928-2014) 
                       

                      14.května 2015 v 18.30 v sále velvyslanectví,  
                              26 Kensington Palace Gardens, London W8 4QY 

 Zahrají Margaret Bruce – klavír a Moshe Friedman – cello a večer uvedou a o životě skladatele a jeho  
                                díle pohovoří Karel a Marian Wernerovi 
 
      registrace předem nutná do 14.května na 020 7243 7900 nebo na events.london@embassy.mzv.cz  (Občerstvení) 
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*************************************************** 
Z DOMOVA A ODJINUD VE ZKRATCE (pokr.ze str 3) 
O  Matica slovenská organizuje mezinárodný letný tábor určený všetkým deťom zo Slovenska i zo zahraničia vo veku 

od 7 do 16 rokov. Termín od 5.7. do 19.7.2015 vo stredisku Detský raj v Tatranskej Lesnej. Cena 135 eur za týžďeň a 
250 eur za celý termín. Ubytovanie v murovanej budove školy. Info: Matica slovenská, P. Mudroňa 1, 036 01 Martin. 
Tel.: +421 43 3812840, e-mail: tabor@matica.sk a prihláška: http://www.matica.sk/download_file_f.php?id=556930  

 

                    DUCHOVNÉ SLOVO                                                                             

          Boh stvoril človeka ako muža a ženu 
 

                          Druhá katechéza pápeža Františka na tému rodiny (15. 4. 2015) 
 
                   „Drahí bratia a sestry, dobrý deň!  

Dnešná katechéza je venovaná ústrednému aspektu témy rodiny, a to obrovskému daru, ktorý dal Boh ľudstvu vo 
stvorení muža a ženy a vo sviatosti manželstva. Táto i nasledujúca katechéza sa budú dotýkať rozdielnosti i 
komplementárnosti medzi mužom a ženou, ktorí stoja na vrchole Božieho stvorenia. Ďalšie dve katechézy, ktoré budú 
nasledovať potom, sa budú venovať iným témam manželstva. 
   Začneme krátkym komentárom k prvému z príbehov o stvorení z knihy Genezis. Dočítame sa tu, že Boh po tom, 
ako stvoril vesmír a všetko živé bytie, stvoril majstrovské dielo, t. j. ľudskú bytosť na svoj vlastný obraz: „na Boží obraz 
ho stvoril, muža a ženu ich stvoril“ (Gn 1,27) – takto hovorí Kniha Genezis. 

   Ako všetci vieme, rozdielnosť pohlaví je prítomná v mnohých formách života, v širokej škále živých bytostí. Avšak 
iba v prípade muža a ženy táto rozdielnosť v sebe nesie obraz a podobnosť s Bohom: biblický text to opakuje až trikrát 
v rámci dvoch veršov (vv. 26-27): muž a žena sú obrazom a podobou Boha. Týmto nám je povedané, že nielen muž sám 
osebe je obrazom Boha a nielen žena ako taká je obrazom Boha, ale muž i žena spoločne – ako pár – sú obrazom Boha. 
Rozdielnosť, ktorá existuje medzi mužom a ženou, teda nie je kvôli protikladu alebo kvôli podriadenosti, ale v záujme 
spoločenstva a plodenia, vždy na obraz a podobu Boha. 

   Učí nás to sama skúsenosť: k tomu, aby človek dospel k lepšiemu sebapoznaniu a mohol sa ďalej harmonickým 
spôsobom vyvíjať, je medzi mužom a ženou potrebná reciprocita. Ak k tomu nedochádza, je možné vidieť následky. Boli 
sme stvorení na to, aby sme sa vzájomne počúvali a navzájom si pomáhali. Môžeme povedať, že bez vzájomného 
obohacovania sa vo vzťahu – v myslení i konaní, v citových prejavoch i v práci, i vo viere – muž a žena ani nemôžu 
pochopiť hĺbku toho, čo to vlastne znamená byť mužom a byť ženou. 
   Moderná a súčasná kultúra otvorila nové sféry, nové slobody a novú hĺbku na obohatenie porozumenia tejto 
rozdielnosti. Priniesla však so sebou i mnohé pochybnosti a veľa skepticizmu. Napríklad, kladiem si otázku, či tá 
takzvaná teória gender nie je tiež vyjadrením istej frustrácie a rezignácie, ktorá smeruje k zrušeniu pohlavnej 
rozdielnosti, pretože sa s ňou ďalej nevie konfrontovať. Nuž, takto riskujeme, že urobíme krok dozadu. Odstránenie 
rozdielnosti v skutočnosti znamená problém, a nie riešenie. Pre vyriešenie svojich vzťahových problémov sa muž a žena 
musia totiž navzájom viac rozprávať, viac sa počúvať, viac sa spoznávať, viac sa mať radi. Musia k sebe pristupovať s 
úctou a spolupracovať v priateľskom duchu. Na týchto ľudských základoch, za podpory Božej milosti, je potom možné 
plánovať manželskú a rodinnú jednotu na celý život. Manželský a rodinný zväzok je seriózna záležitosť, a to pre 
všetkých, nielen pre veriacich. Chcel by som povzbudiť intelektuálov, aby sa neodťahovali od tejto témy ako keby sa 
azda stala druhoradou v rámci úsilia v prospech slobodnejšej a spravodlivejšej spoločnosti. 
   Boh zveril zem spoločenstvu muža a ženy: jeho zlyhanie ochudobňuje svet o citové prejavy a zatemňuje nebo 
nádeje. Signály sú už znepokojivé a badáme ich. Chcel by som poukázať spomedzi mnohých na dva body, o ktorých si 
myslím, že by sme sa im mali venovať s väčšou naliehavosťou.  
   Po prvé: Niet pochýb o tom, že musíme urobiť omnoho viac v prospech ženy, ak chceme viac posilniť reciprocitu 
medzi mužom a ženou. Je totiž nevyhnutné, aby žena nebola len vypočutá, ale aby jej hlas mal skutočnú váhu, 
autoritu uznanú v spoločnosti aj v Cirkvi. Rovnakým spôsobom ako Ježiš ponímal ženu – povedzme, že evanjelium je 
také – v kontexte oveľa menej priaznivom než je ten náš, pretože v tom čase bola žena odsunutá na druhé miesto, či 
nie? Ježiš vnímal ženu spôsobom, ktorý dáva mocné svetlo, osvetľujúce cestu, ktorá vedie do diaľky, no z ktorej sme 
zatiaľ prešli len kúsok. Ešte stále sme do hĺbky nepochopili, čo všetko nám ženskosť (ženský génius) môže dať; čo 
môže dať spoločnosti a tiež nám žena, ktorá sa dokáže pozerať na veci inými očami, dopĺňajúcimi mužské myslenie. Je 
tu teda cesta, ktorú treba ešte prejsť s väčšou kreativitou a odvahou.  
   Druhý bod sa dotýka témy muža a ženy stvorených na obraz Boží. Pýtam sa, či kríza kolektívnej dôvery v Boha – 

ktorá nám tak škodí a spôsobuje nemoc rezignácie pred nevierou a cynizmom –, nie je tiež spojená s krízou 
vzájomnosti (spojenectva) medzi mužom a ženou. Biblické rozprávanie nám totiž cez veľký symbolický obraz 
pozemského raja a prvého hriechu, hovorí práve to, že spoločenstvo s Bohom sa odráža v spoločenstve ľudského páru 

a strata dôvery v nebeského Otca vyvoláva rozdelenie a konflikt medzi mužom a ženou. 
   Z tohto vyplýva veľká zodpovednosť Cirkvi, všetkých veriacich a predovšetkým veriacich rodín, znovu objaviť krásu 
stvoriteľského plánu, ktorý vpisuje Boží obraz aj do vzájomnosti medzi mužom a ženou. Zem sa napĺňa harmóniou a 
dôverou vtedy, keď je táto vzájomnosť medzi mužom a ženou prežívaná v dobrom. A ak sa o ňu muž a žena spoločne 
snažia medzi sebou a spolu s Bohom, bezpochyby ju nachádzajú. Ježiš nás výslovne povzbudzuje k vydávaniu 

svedectva o tejto kráse, ktorá je obrazom Božím. Ďakujem.    Preklad: Slovenská redakcia VR (zo stránok TK KBS) 

*************************************************** 
Britská skupina Spoločnosti pre vedy a umenia SVU srdiečne pozývá krajanov na  

                       Májovú záhradnú slávnosť 
                v sobotu 30. mája ve 14 hod v parku na Cleveland Square, London W2 
Vítané budú ukážky z vašej umeleckej a vedeckej práce (aj obrázky a fotografie) aj CD, DVD či iné predmety čs. kultúry do nášho bazaru a tiež vaše labužnické výrobky    
  či nápoje. Info: Věra Vavrečková (0170 2614 767) Doveďte priateľov a známych. Pri prichode volajte Zuzane na 079 405 19 667, aby vám otvorila bránku do parku. 
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Z DOMOVA A ODJINUD VE ZKRATCE (pokr.ze str 4)       
O  Pápež František prijal na 50ti minútovej súkromnej audiencii  

bývalého trnavského arcibiskupa Róberta Bezáka. O audienciu  
sa mal pričiniť český kardinál Miloslav Vlk. Arcibiskup vraj  
požiadal pápeža o vyšetrenie okolností svojho odvolania. (foto >)  

O  Výstava Praha ve stínu hákového kříže začala v pražské 

Galerii Portheimka na Smíchově. Jde o unikátní fotografie z  
nacisty okupované Prahy, které tajně nasnímal Jaroslav Netušil 
a objevil a uspořádal londýnský český dokumentarista a historik 
Jan Kaplan. Výstava potrvá do 3.července.  
 

DOPISY ČTENÁŘŮ: Dopis z Prahy                                                      

Marxismus po padesáti letech 
V prvním ročníku vysoké školy nás týrali abstraktními naukami, především matematikou. Jako "light" předmět jsme 
měli "Dějiny KSČ". Asistent, který nás v této vědě koučoval, nebyl žádný lumen, ale jak si mohl myslet, že mu to 
baštíme, to jsem nechápal. Ostatně v prváku jsme ještě všichni na všechno poctivě chodili, ba i na exkurzi do muzea V. 
I. Lenina jsme přišli, takže zápočet v této rubrice Indexu byl samozřejmostí.V druháku nás čekal podobný předmět 
"Vědecký komunismus". Materie to nebyla nikterak náročná, vyučujíci politruk byl ale podezíravý. Při "diskuzích", 
kterými byly semináře převážně naplněny, bylo třeba držet se oficiální linie, avšak vyvarovat se přílišné ortodoxnosti, 
aby se nezdálo, že si z něčeho děláme srandu. 
   Třetí ročník byl tak trochu bonus. Ze společenských věd jsme byli vystaveni předmětu "Politická ekonomie", ktery 
fakultní magnificence chápaly jako další stavební kámen ve formaci našich socialistických duší. Jenže katedra, která 
měla tento předmět na starosti, byla v té době - v šedesátých letech - prolezlá reformizmem a obdivem k západní 
ekonomické nauce. Snad i díky tomu jsme v se prvním semestru v t. zv. "Politické ekonomii kapitalismu" seznámili s 

principy fungování tržní ekonomiky. V dalším semestru přišla "Politická ekonomie socialismu". To byl docela tvrdý 
oříšek, zejména pro vyučujíci, neboť ústřední výbor dosud meuzavřel přehodnocování své ekonomické doktriny po 
výrazném hospodářském poklesu třiašedesátého roku.   
   Pro úplnost musím vzpomenout na čtvrtý ročník, ve kterém byl na rozvrhu "Úvod do marxistické filosofie". Studenti již 
byli dosti zvlčilí a doba byla taková, že to co bylo až dosud nedotknutelné, rychle ztrácelo autoritu.  Zkrátka, z tohoto 
předmětu jsme se zásadně ulejvali. Ani jsme netušili jak vypadá soudruh, který byl pověřen prezentací přednášek a 
vedením seminářů. Soudruh nás ale překvapil, když jednou vpadl do učebny v průběhu semináře z pevnosti a 
pružnosti. Připomenul, že každý, kdo chce postoupit do dalšího ročníku musí získat také zápočet z filosofie. On, že 
netrvá na tom, abychom se vzájemně příliš obtěžovali, ale že zápočet dá jen tomu, kdo se dostaví příští týden na 
přednášku, ve které on shrne látku tohoto ročníku do dvou hodin. Tak jsme tam holt šli a zápočet dostali.  
   Laskavý čtenář snad promine, že ho otravuji historií svého marxisticko-ekonomického vzdělání.  Nějak jsem si na to 
všechno - po půl století - vzpomenul při své dubnové návštěvě Londýna, když jsem sledoval argumentaci kandidujících 
stran a jejich protagonistů před parlamentními volbami, které se uskuteční počátkem května.  
   Není pochyby o tom, že koaliční vláda vedená konzervativci dokázala za pět let zásadně změnit žalostný stav, ve 
kterém se země a její ekonomika nacházela v roce 2010. Znovuzvolení této vlády by tedy mělo být téměř samozřejmostí. 
Jak ale asi víte, není tomu tak. Oběma "velkým" stranám volební průzkumy dávají každé zhruba třetinu z celkového 
počtu aktivních voličů. Když konzervativcům dnes výzkum přiřkne o procento víc a labouristům o procento méně, tak 
zítra tomu bude nejspíš naopak.  
   Všechno je navíc komplikovanější než kdy předtím - kvůli Skotsku. Skotové v nedávné historii spolehlivě volili Labour 
Party, ale tentokrát se jeví, že velká většina zvolených skotských poslanců bude reprezentovat skotskou 

nacionalistickou stranu, která usiluje především o skotskou nezávislost (a pokud nezávislosti zatím nedosáhne, tak 
alespoň o více peněz od daňových poplatníků z Anglie).  
   Vzpomínkám na marxismus jsem se neubránil, když jsem nasluchal vůdcům opozičních stran. Socialistická vize 
Británie, kterou nabízí vůdce Labour Party nachází překvapivě hodně příznivců. Labouristický etatismus je přitom jen 
slabým odvarem režimu, který ve Skotsku nabízejí nacionalisté. Ti by - za nějakou cenu - mohli podpořit menšinovou 
labouristickou vládu.  
   ,,Zelení", jejichž popularita - zvláště mezi studenty - je značná, skórují až na samém okraji levicové stupnice. Nejen 
Labouristé, ale i nacionalisté a ,,zelení" se bedlivě vyhýbají použítí ,,s" slova (socialismus). Opisují ho výrazy jako  
,,progresivní vývoj" (ale chtějí také, aby Británie vystoupila z NATO – pozn. red).  

    Konzervativci, přes fenomenální růst zaměstnanosti a další úspěchy , jako by se zalekli a snaží se trumfnout 
ostatní strany slibováním pečených holubů do huby (s trochou nadsázky, že).  
   My, kdož jsme socialismus zažili na vlastní kůži, můžeme jenom kroutit hlavou a nechápat, že pořád se najdou lidé, 
kteří věří, že tentokrát už to konečně bude fungovat. Zkušenost prostě nepředáte a každý si to asi musí sám vyzkoušet. 
   Ale třeba to všechno dopadne jinak. Můj londýnský kamarád připomíná, že jediný průzkum, který má smysl, je ten, 
který se vyčíslí po uzavření volebních místností.           Z české kotliny do Londýna pozdravuje Honza Krátký.   

***************************************************  
        British, Czech & Slovak Association ve spolupráci s velvyslanectvím SR srdečně zve na  

                      TRADIČNÍ LETNÍ GARDEN PARTY    

      v sobotu 6.června v 15 hod v prostorách a zahradě Velvyslanectví SR a ČR    

    občerstvení, cash-bar, hudba, tombola, bazar, atd – vstupné* 9 liber pro členy, 15 liber pro nečleny a 5 liber pro starší děti 
       

     a na setkání ,,Get to know you‘‘ ve středu 13.května od 19 do 23 hod. v Čs. nár. domě, 74 West End Lane, NW6 
*Info a registrace: emb.london@mzv.sk a bcsa@bcsa.co.uk nebo tel. : 0208-795-4875  či na adrese: 643 Harrow Rd, Wembley, HA0 2EX 
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Nenechte si ujít, aneb trochu kultury v Londýně v květnu  
o   2.května v 19 hodin uvede v Barbican Centre, Silk St., EC2Y 8DS, BBC Symphony Orchestra s BBC Singers a 

pod taktovkou Jiřího Bělohlávka Smetanovu operu Dalibor v koncertním provedení. Ivan Kusnjer v roli krále 
Vladislava, Pavel Černoch v roli Dalibora, Aleš Voráček v roli Vítka, Dana Burešová jako Milada a Alžběta 
Poláčková jako Jitka. Info a vstupenky: 020 7638 8891 a www.barbican.org.uk  

o    Také 2.května v 19.30 v Cadogan Hall, Sloane Terrace, SW1X 9DQ, City of London Sinfonia pod taktovkou 

Michaela Collinse a s Michaelem Petrovem (cello), uvede program Emigré: From Hollywood to New York (Herrman: 
Overtura k opeře North to Northwest, Eisler: Kleine Sinfonie, Stravinský: Symfonie ve třech větách, Dvořák: Koncert 
pro cello v B moll a Korngold: Suita Dobrodružství Robina Hooda. Info: 020 7730 4500 a www.cadogan hall.com 

o   8. a 9.května uvede The Tramshed, 51-53 Woolwich New Road SE18 6ES, hru Arnošta Goldflama Obsese 

v rámci festivalu Theatre Café. Během večera uvede Company of Angels úryvky ze čtení šesti nových evropských her. 
Info a vstupenky: http://companyofangels.co.uk/theatre-cafe-festival-woolwich/ a spoluorganizátor České Centrum.  

o   12.května večer vystoupí v klubu The Forge, Delancey St., NWQ1 7NL čeští hudebníci NTS Trio (Michal Nejtek – 

klavír, Petr Tichý – basa a Štěpán Smetáček – bicí) a zpěvák Xavier Baumaxa s programem směsice jazzu, rocku 
punku a klasické hudby. Vstup 8 a 10 liber. Info: http://www.ntstrio.com/ a spoluorganizátor České centrum. 

o   Od 13.května do 9.června se koná v Londýně už sedmá Evropská literární noc. Koná se na řadě míst, počínaje 

British Library a zahrnuje setkání, čtení ukázek, překladů, atd. Info:www.europeanliteraturenight.co.uk  

o   24.května v 18.30 v Conway Hall, 25 Red Lion Sq., WC1R 4RL zahraje Trio Martinů Beethovena, Martinů a 

Dvořáka. 25.5. v 15.00 též v St.Mary’s Church, Perivale. (www.conwayhall.org.uk a www.st-marys-perivale.org.uk) 

o   26.května v 19.30 uspořádá londýnská Guildhall School of Music and Drama v nové Milton Concert Hall, 

Barbican,1 Milton Street, EC2Y 9BH, hudební vzpomínku na skladatele Pavla Haase, žáka Janáčka, vězněného 

v Terezíně a zahynulého v Osvětimi. Nicky Spence (tenor), Jubilee Quartet, Anna Starushkevych (mezosoprán), Anita 
Watson (soprán), James Platt (bass) a Lada Valešová (klavír).Vstup volný, registrace předem nutná. Vstupenky a 
informace: haasconcert@gmail.com a http://ladavalesova.wix.com/homage-to-pavel-haas 

*************************************************** 
               Bydlíte ve Streathamu či okolí? V tom případě vás na zajímavé akce zve  

                          Centrum pro děti i rodiče OKÉNKO 

Každou sobotu 10-13hod. posezení rodičů a česká školka a jesle v City Heights E-ACT Academy, 33 Abbotts 

 Park, London, SW2 3PW. Každou středu 10-12 hod. Dětský klub, ve Weir Link, 33Weir Road, SW120NU. 
Měsíčně v sobotu v 19h. Knižní klub.  Info: c.okenko@hotmail.co.uk  a 07903-867883 

***************************************************           
                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 na nové adrese: 116 Long Acre (Covent Garden), London WC2E 9PA 

Telefon: +44-207-307-5180  e-mail: info@czechcentre.org.uk  
 Czech Centre pořádá a organizuje výstavy, přednášky, koncerty atd ,  informuje Brity o možnostech podnikání, vzdělávání, atd  

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

                  ZAJÍMÁ VÁS CO SE DĚJE V JINÝCH KRAJANSKÝCH  KOMUNITÁCH? 

Zkuste si na internetu najít  http://krajane.radio.cz/  
   Budete překvapeni, je to totiž internetová platforma, určená k získávání a výměně  informací, týkajících se zahraničních Čechů 

v celém světě... A najdete tam i informace o londýnském Velehradě 

*************************************************** 
               ZAJÍMÁ VÁS ČESKÁ A SLOVENSKÁ HUDBA?  STAŇTE SE ČLENEM A PŘIVEĎTE ANGLICKÉ ZNÁMÉ DO 

                The Dvořák Society for Czech and Slovak Music 
  Společnost sdružuje zájemce o českou a slovenskou hudbu a jako registrovaná charita pomáhá hudebníkům a tělesům doma 
         Podrobnosti najdete na internetu ( http://www.dvorak-society.org ) a další poskytne Terry Heard,  Membership Secretary, 67   
                 Lewisham Hill, London SE13 7PL, Tel:  020 8852 9263, e-mail: membership@dvorak-society.org 

*************************************************** 
                    VÍTE, ŽE VELEHRAD MÁ TAKÉ VLASTNÍ WEBSITE?   www.velehrad.org.uk   

     Nabízí mnoho informací. Příspěvky na činnost Velehradu - zatím zasílejte šeky na adresu: Velehrad, PO Box 3148, Purley CR8 9DE   

***************************************************    
                    CZECH AND SLOVAK CLUB IN LONDON 

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