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Začal rok 70. výročí konce války    
Vstupujeme opět do nového roku a nelze říci, že právě s radostnými pocity  

či s velkými nadějemi. Bude to sice rok 70. výročí konce Druhé světové 

války, ale jak víme, jednu totalitní diktaturu tehdy vzápětí nahradila druhá a  

snad jen ono krátké poválečné dvouleté období, kdy o svátcích vlály na  

budovách americké, britské a francouzské vlajky spolu se sovětskými, lze 

považovat za náznak tehdejšího možného pozitivnějšího vývoje u nás. Naši  

váleční hrdinové se sice před sedmdesáti lety vraceli domů s nadějí, že  

jejich boj i oběti kamarádů, kteří nepřežili, povede ke svobodě a obnově 

demokracie, ale brzy zjistili, jak velmi smutně mylná byla jejich očekávání.  

Mnozí za to pak zaplatili životy v komunistických lágrech, či podlomeným 

zdravím, utrpením rodin, nebo novým a tvrdým začínáním od píky ve světě. 

       Pohled do vzdálenější minulosti však ukazuje, že významných roků s  

patnáctkou na konci – vhodných ke vzpomínkovému slavení bylo v našich  

dějinách velmi málo. A tak pokud nechceme slavit sté výročí bitvy roty  

Nazdar našich legionářů u Arrasu v První světové válce (9.května 1915),  

která byla kvůli velkým ztrátám na životech spíše Pyrrhovým vitězstvím,    Velehradský pomníček Jana Palacha od Fr. Bělského bude   

nebo dvousté výročí Vídeňského kongresu (1815), který u nás znamenal      podobně umístěn i na budově Velehradu v Barnes...  

nástup Metternichovského režimu, mnoho toho nezbývá. Třeba 600.výročí  

upálení mistra Jana Husa, ale to pro nás bylo zločinem a národním ponížením. Pak už tu jsou jen kulaté pětky, nebo 

nuly - třeba 1210 let od vpádu Karla Velikého k nám (805) a ,,dohody‘‘ o placení ,,tributu‘‘ oněch pěti set hřiven 

stříbra a 120ti volů. Nebo 1170 let od pokřtění našich 14ti ,,vévodů‘‘ i s družinami v Řezně (845) – avšak to zas 

vzhledem k pozitivnější tradici cyrilometodějské, nenabylo trvalejší důležitosti. Nebo třeba nástup knížete Mojmíra I. 

(830) coby vládce Velké Moravy a snad ještě začátek uklidňujících se let vlády otce sv.Václava, knížete Vratislava I. 

(915) – viz jeden ze dvou katafalků v bazilice sv. Jiří na Hradčanech... 

       Velmi znepokojivé je ovšem ohlédnutí za uplynulým rokem, kterému dominovala Putinova okupace Krymu a 

východní Ukrajiny, coby projev křečovitých paranoidních snah o obnovu říše a nárazníkových států před ,,obklíčením 

Západem‘‘, v intencích snad už dějinami dávno odsouzené postkoloniální éry globálních sfér vlivu velmocí. V době, 

kdy má snad každý stát právo (Charta OSN) zvolit si vlastní osud, včetně Ukrajiny. Jak známo, demokratické země 

války nezačínají a škrty zdecimované armády EU či NATO (nepřítel podle nové ruské doktríny) i tak nejsou schopné 

nikoho ohrožovat. Skutečnost, že někteří u nás z velmi podivných důvodů navrhují různé mnichovanské kroky jako 

,,Finlandizace‘‘ Ukrajiny, je pro nás připomínkou, kam vede appeasement. To ostatně kdysi výstižně charakterizoval 

už Churchill, což pro Čechy a Slováky v Británii a naše blízké v bývalém odboji, má více než jen historický význam. 

A v minulém roce se vynořil i fenomén hrdlořezů ISIS či Islámského státu v Sýrii, za což - dá se tvrdit - může tvrdou 

podporou baathistů Assáda (které mohl vystřídat demokratičtější režim), opět prezident Putin. Happy New Year!  /jn/                           

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

                     Pietní uctění památky zápalné oběti Jana Palacha 
                                                       

                               v neděli 18.ledna 2015 od 15.30hod v budově Heythrop College,          

                               Newman Room, 22 Kensington Square, London W8 5HN 

                           za účasti zástupců Velvyslanectví ČR a SR 

 

Všichni jste zváni a přiveďte rodinu a přátele! Abychom však měli představu kolik chlebíčků a občerstvení                    
                    objednat, oznamte nám předem účast na events@velehrad.org.uk nebo sms: 07500 8045 510 

**************************************************** 
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ZPRÁVY Z KOMUNITY A LONDÝNA                                                 

Plk. Miroslav Liškutín DFC, AFC opět po  
zásluze vyznamenán… 

Vojenský atašé ČR v Británii plukovník René Klapáč předal ve Farehamu  

našemu válečnému hrdinovi plk. Miroslavu Liškutínovi DFC, AFC,  

Záslužný kříž ministra obrany ČR 1.stupně, který mu ministr udělil u  

příležitosti Dne válečných veteránů 11.listopadu (viz foto).   

     Z citace vyznamenání vyjímáme (a připomínáme, že před rokem jsme o  

plk. Liškutínovi zde také referovali): ,,Plukovník v.v. Miroslav Antonín  

Liškutín DFC, AFC (nar.23.srpna 1919, Jiříkovice) 
      Jmenovaný v dubnu 1938 nastoupil na brněnském letišti k  

dobrovolnému pilotnímu výcviku v rámci akce 1000    

pilotů, který dokončil o rok později a byl jmenován pilotem  

letcem. V dubnu 1939 odešel přes Polsko, Švédsko a Velkou Británii do  

Francie, kde vstoupil do Cizinecké legie, se kterou byl vyslán na  

šestiměsíční výcvik do Afriky. Po pádu Francie se dostal do Velké Británie,  

kde dokončil výcvik stíhacího pilota a od srpna 1941 létal u 145.britské  

perutě. V listopadu byl převelen k 312.čs. peruti RAF, ve které setrval  

prakticky po celou válku. Během služby byl několikrát povýšen a  

vyznamenán. V roce 1945 odmaturoval na čs. střední škole ve Velké  

Británii. V květnu 1945 byl přemístěn ke 313.čs, peruti RAF. V rámci  

odbojové činnosti nalétal 465 operačních hodin a 130 letů nad nepřátelským 

územím, čímž se zařadil mezi naše nejvíce bojově nasazené stíhací piloty  

během 2. světové války. Za vynikající plnění bojových zásluh obdržel v lednu 1945 vysoké britské vyznamenání DFC.  

      Po únoru 1948 emigroval do Velké Británie, za což byl v Československu prohlášen za zběha, byla mu odňata 

vojenská hodnost, byl vyloučen z příslušných výcvikových skupin a bylo mu zakázáno nosit jeho vyznamenání. 

     Jmenovanému byl udělen pětkrát ,,Československý válečný kříž 1939‘‘, dvakrát čs.medaile ,,Za chrabrost před 

nepřítelem‘‘, britské vyznamenání ,,The Distiguished Flying Cross‘‘ (DFC), britská medaile ,,The Star 1939-1943‘‘ a 

,,The War Medal 1939-1945‘‘, čs. vojenská pamětní medaile se štítky ,,F‘‘ a ,,VB‘‘, čs.medaile ,,Za chrabrost před 

nepřítelem‘‘ (1945), čs. vojenská medaile  ,,Za zásluhy‘‘ I.stupně (1946) a britská medaile ,,The Air Force Cross‘‘ 

(AFC).  V roce 1991 byl jmenován do hodnosti plukovníka, v roce 1996 bylo jmenovanému uděleno státní 

vyznamenání ,,Medaile za hrdinství‘‘, v roce 2011 byl jmenovanému udělen ,,Kříž obrany státu ministra obrany ČR‘‘.      

      Jmenovaný je držitelem osvědčení podle zákona č.255/1946 Sb. 59098/1947 čj. písmena a) od 1.4.1939 do 5.5. 

1945 (československá armáda v zahraničí). Na základě zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích byl 

v roce 1991 rehabilitován.  Navrhovatel: starosta Jiříkovic, úřad přidělence.‘‘ Tolik citace. Blahopřejeme! 
 

Upozornění Obchodně-ekonomického  
úseku Velvyslanectví ČR 
Milí všichni,  srdečně zdravím a přeji pokojné prožití svátků  

vánočních a vše dobré do celého roku 2015!  

    Zároveň si dovoluji využít této příležitosti a pozvat všechny  

ty, kteří mají zájem o využití nejnovějších technologií ve  

školství (předškolní zařízení a první stupeň škol/především  

reception class a první třída) tedy hlavně pedagogy, novináře, 

 ale také rodiče malých předškoláků/školáků k návštěvě  

londýnského veletrhu BETT. Jak mnozí z Vás vědí – především 

Ti, kteří se v oblasti školství dlouhodobě pohybují, BETT patří 

již více než 30 let k největším světovým veletrhům zaměřeným      Plk.Liškutín s plk.Klapáčem a synem Milošem po předání 

na používání moderních technologií v procesu výuky   >>>>      nejnovějšího vyznamenání...                                                                                                                           

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

                                              Správní rada charity londýnského Velehradu zve srdečně krajany na  

české nedělní mše v kapli kláštera Maria Assumpta 

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

  Mše se obvykle konají 1. a 3. neděli v měsíci ve 14 hod., poté přednáška/beseda vedle v Heythrop College 
                            18.ledna (slouží P.Jiří Zámečník) a 1.února (slouží P.Josef Mikulášek) 

 
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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Sdělení Obchodně-ekonomického úseku (pokr. ze str.2) 
     V lednu 2015 se na BETT představí česká společnost Projekt  

Media. Bude se účastnit této akce poprvé, ale její produkt Magic  

Box byl hned vybrán mezi úzkou kategorii novinek soutěžících o  

nejvyšší ocenění v rámci BETT. Není to tak časté, aby se české  

společnosti na veletrzích v UK dostalo takovéto pocty.  

     Pošlete prosím podle svého uvážení tuto zprávu všem  

relevantním kontaktům, zejména pak českým, slovenským a  

samozřejmě britským vyučujícím, kteří by mohli mít zájem o  

návštěvu uvedeného veletrhu a stánku SN22, kde bude Projekt  

Media předvádět Magic Box. Vstup na výše uvedený veletrh je  

zdarma, je však nezbytná registrace na stránkách  

www.bettshow.com   

    Ještě jednou přeji pěkné svátky a těším se na viděnou třeba  

na BETT nebo na některých akcích pořádaných ambasádou.        Rekonstruované budovy Velehradu v Barnes prodělávájí 

Pavel Bobek,  Obchodně-ekonomický úsek, Velvyslanectví ČR      nyní vnitřní úpravy a měly by být letos konečně otevřeny... 

 

Britská skupina SVU na křižovatce po rezignaci předsedy 
Britská skupina Společnosti pro vědy a umění (SVU) zažila šok, když na přelomu listopadu a prosince odstoupil 

z funkce dlouholetý předseda Milan Kocourek. V rezignačním dopisu tvrdil, že na její přednášky chodí stále méně lidí, 

že se mu nepodařilo podchytit zájem mládeže a že členstvo vymírá. Dodal, že v prvních letech skupina těžila ze skvělé 

minulosti a ze skutečnosti, že jednací řečí je čeština a slovenština, ale ,,od prodeje Velehradu, kam chodili členové rádi 

a s dávkou nadšení‘‘, se data i místa přednášek měnila podle možností, avšak ani velkorysá pomoc Velvyslanectví ani 

charity Velehradu (za kterou vyjádřil vděčnost), v tomto směru nezastavily nepříznivý trend. Nepomohlo ani sobotní 

pořádání přednášek v klubu Národního domu ,,a na mimořádně zajímavou přednášku paní Jarmily Doležalové o osudu 

ležáckých dětí přišlo jen deset členů a přátel, což potvrdilo, že vynaložené úsilí neodpovídalo výsledku‘‘ a on se tedy 

rozhodl odstoupit, vysvětlil Kocourek v rezignačním dopisu, navrhl použít zůstatek v pokladně na knižní publikaci 

přednášek a za nástupkyni ve funkci doporučil zvolit paní Zuzanu Slobodovou s tím, že jeho rozhodnutí je definitivní. 
       Ako píše Zuzana Slobodová v zápise ze schôdzi, ,,po prehlásení Milana Kocourka o jeho rezignácii sa strhla 

búrlivá debata, v ktorej sa účastníci snažili Milana presvedčiť, aby si to rozmyslel‘‘ a vehementne vyjadrovali názor, 

že SVU je treba zachovať. Podla Antonína Stáně ,,bude mať SVU domov vo skvelých priestorách nového 

Velehradu‘‘, podľa Věry Vavrečkovej je na účte 1200 libier a Karel Říha pripravuje teraz nový website. Zuzana 

Slobodová vyslovila obavy, že by to sama organizačne a časovo nezvládla. Nakoniec Věra Vavrečková súhlasila, že 

by úlohu predsedu vykonávala spoločne so Zuzanou Slobodovou až do Valnej homady a už na sobotu 31.januára na na 

prednášku zahovorila klubovňu Národného domu. Dalej účastnící diskutovali o možných témách prednášok a vyzvali 

všetkých, aby sa spojili so Zuzanou Slobodovou na čísle 0207 724 4675 (mobil 079 405 19 667) alebo e-mail 

zslobodova@yahoo.com alebo s Věrou Vavrečkovou (0170 2614 767 aj e-mail milanvav@yahoo.co.uk), ak ich 

napadne vhodná téma, prednášateľ alebo nominácia na predsedu pre voľby na aprílovú Valnú hromadu.  
       K tomu snad jen, že Milan Kocourek si podle mínění mnoha krajanů měl rezignaci rozmyslet, neboť vykonával 

funkci opravdu skvěle. Pokud však tak chtěl upozornit na problémy a způsobit otřes, to se mu zjevně podařilo, i 

když mnozí prý v jeho návrat stále doufají. Vzdělávání krajanů prostřednictvím SVU má totiž opravdu stále smysl. /jn/                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                 

Z KOMUNITY VE ZKRATCE                                                                                                      
o   4. prosince se v sále Velvyslanectví ČR konala autogramiáda skvělého anglického překladu (Gerrym Turnerem) 

knihy Jiřího Pehe Tři tváře anděla za účasti autora, velvyslance Michala Žantovského, nakladatele Michaela Tate a 
Petra Zusi, bohemisty z UCL. Václav Havel označil knihu za pozoruhodnou a prof. Tomáš Halík za ,,neobvykle 

působivý román o 20.století, zvláště o Holokaustu, ale také o Bohu‘‘.  o  V lednu jako vždy vzpomeneme: herečky, 

režisérky divadla Londýnská sezóna a charitativní pomocnice lidem ve vlasti, Sylvy Langové (+15.ledna 2010), Jana 

Palacha (viz str.1) a S/Ldra Pravoslava Zeleného MBE ze 311.čs. bombardovací perutě RAF (+25.ledna 2010). 
27.ledna pak se Spojenými národy vzpomeneme židovských obětí zločinů nacismu ve smutný Den Holokaustu.   

o  Správní rada charity Velehradu děkuje za dary paní. Marii Kopecké,  Milanu Kocourkovi, paní Marii Kučové a paní 

Kaufmannové a děkuje také za přání k Vánocům a Novému Roku. Bůh zaplať!  

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

Britská skupina Společnosti pro vědy a umění SVU srdečně zve krajany na přednášku   

 dr.Ivany Polley: Nové archívní objevy z díla strukturalisty Romana Jakobsona                     
                                                             V sobotu 31.ledna ve 14.30   
                         v klubu Národního Domu, 74 West End Lane, NW6 (metro West Hampstead) 
      
  Informace: Zuzana Slobodová (0207 724 4675) a Věra Vavrečková (0170 2614 767) Přiveďte přátele a známé. Po přednášce občerstvení. 

*************************************************** 
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***************************************************  
Z DOMOVA VO ZKRATKE 
O  Z novoročného prejavu prezidenta SR Andreja Kisky: ,,...Nemôžem v mojom príhovore k vám vynechať tému, 

ktorá v nás všetkých vyvolávala minulý rok veľké obavy. A, žiaľ, stále trvá. V susednom štáte za našou východnou 
hranicou umierajú ľudia a státisíce ľudí zo strachu o život museli opustiť svoje domovy. Môžeme mať na rôzne veci, 
ktoré sa stali, rôzne názory.  Ale sú princípy, ku ktorým by sme mali mať rešpekt, za ktorými by sme mali stáť, lebo 
žijeme v krajine, ktorá má svoju vlastnú bolestnú historickú skúsenosť a žijeme v Európe, kde tieto princípy boli a sú 
dôležité. Iste by sme nesúhlasili, ak by si znova – tak ako sa to v 20. storočí prihodilo Československu - ktokoľvek 
zrazu nárokoval na územie nášho štátu, Slovenskej republiky. Keby na naše územie vnikli cudzie vojská. Keby nás na 
Slovensku niekto označoval za sféru svojho vplyvu. Keby sme o našej budúcnosti, o usporiadaní nášho štátu, o tom, 
kam chceme patriť, ako a s kým chceme spolupracovať - keby sme o tom nesmeli rozhodovať výlučne my sami.  Nikto 
nemá návod, ako na túto novú situáciu v Európe reagovať. Dnes však chcem povedať to, že základné princípy 
suverenity, sebaurčenia a sebarozhodovania nesmieme dovoliť spochybňovať. Je v našom vlastnom záujme, aby 
Slovensko svojimi činmi prispievalo k tomu, aby Európa bola v tejto zásadnej otázke jednotná. Aby Európska únia 
dokázala tieto princípy obhájiť aj v celkom novej situácii, ktorú sme nečakali, ktorú sme si neželali, a ktorá bude v 

tomto roku veľkou skúškou mieru, slobody a budúcnosti Európy na dlhý čas...‘‘  O  Okřídlený lev, tedy pomník našim 

letcům věnovaný britskou komunitou v ČR, zůstane podle konečného rozhodnutí Ministerstva kultury i přes námitky 

pražských památkářů v Praze na Klárově!  O Kardinál Duka zdůraznil při zádušní mši za Václava Havla v kostele svaté 

Anny v Praze, po připomenutí jeho role v listopadu 1989, že Havel tehdy dokázal přesvědčit lidi o smysluplnosti jejich 
životů a inspiroval ke slušnosti a přívětivosti. „Tento moment nám chybí mnohem víc než ekonomický růst,“ dodal 

kardinál Duka. O Federace židovských obcí ČR se postavila proti návštěvě prezidenta Putina, kterého pozval na fórum 

k výročí osvobození Osvětimi v Terezíně prezident Zeman, který pojede v květnu do Moskvy na výročí konce války.  
 

DUCHOVNÉ SLOVO                                                                                 

Z posolstvá pápeža Františka k Svetovému dňu pokoja 2015 
Téma, ktorú som pre toto posolstvo zvolil, vychádza z Listu sv. Pavla Filemonovi, v ktorom apoštol žiada svojho 
spolupracovníka, aby prijal Onezima, ktorý bol prv Filemonovým otrokom a teraz sa stal kresťanom, teda si podľa 
Pavla zaslúži, aby ho Filemon považoval za brata. Apoštol národov píše : „Veď azda preto odišiel na čas, aby si ho 
dostal navždy. Už nie ako otroka, ale oveľa viac ako otroka: ako milovaného brata“ (Flm 15 –16). Onezim sa stal 
Filemonovým bratom, keď sa stal kresťanom. Takže obrátenie ku Kristovi je začiatkom učeníckeho života v Kristovi, 
predstavuje nový zrod (porov. 2 Kor 5, 17; 1 Pt 1, 3), ktorý obnovuje bratstvo, ako základné puto rodinného života a 
tiež základ spoločenského života. 
V Knihe Genezis (porov. 1, 27 – 28) čítame, že Boh stvoril človeka ako muža a ženu a požehnal ich, aby rástli a množili 
sa. Stvoril Adama a Evu, rodičov, ktorí uskutočnili Božie požehnanie, aby boli plodní a množili sa, a tak vytvorili prvé 
bratstvo, Kaina a Ábela. Kain a Ábel boli bratia, pretože pochádzali z toho istého lona, a teda mali rovnaký pôvod, 
prirodzenosť a dôstojnosť ako ich rodičia, stvorení na Boží obraz a podobu. 
No bratstvo vyjadruje aj mnohosť a rozdielnosť, ktorá medzi existuje bratmi i sestrami, hoci ich spája rovnaký pôvod a 
rovnaká prirodzenosť a dôstojnosť. Ako bratia a sestry sú všetci ľudia na základe svojej prirodzenosti v príbuzenskom 
vzťahu s ostatnými, od ktorých sa síce líšia, ale s ktorými majú rovnaký pôvod, prirodzenosť a dôstojnosť. Z tohto 

dôvodu tvorí bratstvo sieť základných vzťahov pre budovanie ľudskej rodiny stvorenej Bohom. 
Žiaľ, medzi prvým stvorením, o ktorom hovorí Kniha Genezis a novým zrodením v Kristovi, na základe ktorého sú 
všetci veriaci bratmi a sestrami „prvorodeného medzi mnohými bratmi“ (Rim 8, 29), existuje negatívna realita hriechu, 
ktorá zakaždým znovu prerušuje bratstvo medzi stvoreniami a stále deformuje krásu a vznešenosť bratských a 
sesterských pút ľudskej rodiny. Kain nielenže neznáša svojho brata Ábela, ale ho aj zo závisti zabije, a tak spácha prvú 
bratovraždu. „To, že Kain zabil Ábela, tragicky potvrdilo radikálne odmietnutie poslania ,byť bratmi‘. Ich príbeh (porov. 
Gn 4, 1 – 16) ukazuje, na akú ťažkú úlohu sú ľudia povolaní, keď majú žiť v jednote a starať sa jeden o druhého.“2 
Vidno to aj v príbehu Noemovej rodiny a jeho synov (porov. Gn 9, 18 – 27). Chamova neúcta voči jeho otcovi Noemovi 
priviedla Noema k tomu, že ho preklial, no ostatných synov, ktorí si ho ctili, požehnal. A tak vznikla medzi bratmi 
zrodenými z toho istého lona nerovnosť. 
V rozprávaní o počiatkoch ľudskej rodiny sa hriech odcudzenia od Boha, od postavy otca a brata, stáva vyjadrením 
odmietnutia spoločenstva. Prejaví sa to v kultúre zotročenia (porov. Gn 9, 25 – 27), so všetkými následkami, ktoré to 
prináša a ktoré sa dedia z pokolenia na pokolenie: odmietanie druhých, zlé zaobchádzanie s ľuďmi, porušovanie ich 
dôstojnosti a základných práv, inštitucionalizácia nerovností. Stadiaľ vychádza nevyhnutnosť neustále sa vracať k 
zmluve, ktorá sa uskutočnila obetou Krista na kríži, dôverujúc v to, že „kde sa rozmnožil hriech, tam sa ešte väčšmi 
rozhojnila milosť... skrze Ježiša Krista“ (Rim 5, 20.21). On, milovaný Syn (porov. Mt 3, 17), prišiel, aby nám zjavil 
Otcovu lásku k ľudstvu. Každý, kto počúva evanjelium a odpovedá na výzvu k obráteniu, stáva sa pre Ježiša „bratom i 
sestrou i matkou“ (Mt 12, 50), a tak aj adoptívnym dieťaťom jeho Otca (porov. Ef 1, 5). 

Nestávame sa však kresťanmi, Otcovými deťmi a Kristovými bratmi či sestrami, na základe autoritatívneho Božieho 
rozhodnutia, bez prispenia našej osobnej slobody, bez toho, aby sme sa slobodne obrátili ku Kristovi. Božím dieťaťom 
sa staneme, keď uposlúchneme príkaz na obrátenie: „Robte pokánie a nech sa dá každý z vás pokrstiť v mene Ježiša 
Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha“ (Sk 2, 38). Všetci, ktorí odpovedali na toto 
Petrovo hlásanie s vierou a životom, sa zapojili do bratstva prvého kresťanského spoločenstva (porov. 1 Pt 2, 17; Sk 1, 
15.16; 6, 3; 15, 23): Židia i Gréci, otroci i slobodní (porov. 1 Kor 12, 13; Gal 3, 28). Rozdielny pôvod a sociálne 
postavenie pritom neumenšovali dôstojnosť nikoho z nich, ani nikoho nevylučovali z Božieho ľudu. Kresťanské 
spoločenstvo je teda miestom, kde sa bratské spoločenstvo prežíva v láske medzi bratmi a sestrami (Rim 12; 1 Sol 4, 9)  
To všetko ukazuje, ako je dobrá zvesť Ježiša Krista, skrze ktorého Boh „všetko robí nové“ (Zjv 21, 5),3 schopná obnoviť 

aj vzťahy medzi ľuďmi, vrátane vzťahov medzi otrokom a jeho pánom. Zjavuje totiž to, čo majú obaja spoločné, aj 
vzťahy   adoptívne synovstvo a puto bratstva v Kristovi. Sám Ježiš povedal svojim učeníkom: „Už vás nenazývam 
sluhami, lebo sluha nevie, čo robí jeho pán. Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul 
od Otca“ (Jn 15).                                                                                                   (z webových stránok TK KBS) 
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DOPISY ČTENÁŘŮ: Dopis z Prahy                                                       

QUO VADIS ČR ? 
Můj táta umřel když jsem byl jen pár měsíců na vysoké. Do  

jaké míry ho uštvali komančové a kolik k jeho smrti přispěla  

zákeřná nemoc, to už se nikdy nedovím. Byl jsem ještě hodně  

mladý a snad proto jsem  potřebu otcovské figury silně  

pociťoval.  

   Po nějaký čas ji plnil otec mého nejlepšího  kamaráda. Byl  

to hodný a čestný chlap, mimo jiné to dokázal i tím, že když  

Fierlinger v osmačtyřicátém "slučoval" sociální demokraty  

s komunisty, tak se nesloučil. Že to ale byl inženýr a technický  

expert, tak se vyhnul ožebračení či uvěznění, kterým  

komunisté postihli jiné nekonformní buržoazní živly, přežil i  

léta padesátá ve slušném zaměstnání.  

   Příbytek rodiny P.  byl po mnoho let mým druhým domovem  

a pan inženýr P. nám nejednou dokázal vysvětlit, co se skrývá  

za každodennǐmi událostmi.  

   Trochu jsem se pak s panem P. rozkmotřil, když jsem při  

jedné z našich politických rozprav vyrukoval s tezí, kterou jsem  

si někde přečetl, kterou lze shrnout jako "Každý národ má  

takovou vládu, jakou si zaslouží". Pochopitelně, starý  

demokrat a vlastenec nemohl přistoupit na to, že tehdejší normalizační vláda, která se  nám hnusila, nebo režim 

vražedného terorismu, který naši zemi ovládal v letech padesátých, byl jakkoliv zaslouženým trestem za národní blbost 

či zbabělost. Já jsem tehdy, v mladické zatvrzelosti, na svém stanovisku trval. Pan inženýr pak i nadále ke mně byl 

korektní a přátelský, ale předchozí vztah byl ten tam. Ostatně, nejspíš to tak musi být - jistě v tom hrál roli také 

symptom dospívání mladého muže.  

   V příštích letech a desetiletích jsem měl mnoho příležitostí přemítat o oné nelichotivé charakterizaci národa, ke 

kterému patřím. Snad jsem na to  pozapoměl v optimismem překypujících devadesátých letech, ale s přichodem nového 

století, odhalování všelijakých pokračujících hanebností a s  vleklými a ostudnými hrátkami v našich politických 

stranách i ve vládě věcí veřejných, se koncept "zaslouženosti" vrací  jako falešná padesátikoruna.  

   Věříme všichni v demokracii jako systém vlády a reprezentace a tak se - alespoň někteří z nás - těžko vyrovnáme s 

výsledky svobodných voleb, jejichž vítězové si nás ochočili průhlednými nepravdami a nesplnitelnými sliby, případně 

nabídkou, že my se o nic starat nemusíme, protože - když jim dáme svoje hlasy - tak oni to "prostě zařídí".  

Vysokým státním úředníkům pak nic nebrání v tom, aby tu pozvolna a jinde rychleji neobraceli o sto osmdesát stupňů 

kurs české zahraniční politiky, která - na  krátké období - získala obdiv svobodně myslících lidí na celélm světě. 

Úředníci i politici nám doma vysvětlí, že jsme jen malá zemička, a že o kšeft jde především. Za západními humny jsou 

naši "reprezentanti" zatím zdrženliví, neboť díky tomu, jak si svět dosud spojuje naši zemi s nedávno zesnulým 

myslitelem a vizionářem, který mnohé dokázal inspirovat, se jim stále ještě dostává ve Washingtonu, Stockholmu i 

jinde obdivné pozornosti a vybraných pokrmů.  

   Tradice meziválečné demokratické republiky se stala snadno použitelným zaklínadlem pro politiky, kteří se nemusejí 

obávat, že by se Čapek, Masaryk či Peroutka ohradili proti jejich zjednodušeným a oportunistickým interpretacím 

historie. Nebo, že by se někdo z našich, nyní rovněž přepřahajících, přátel a sousedů  pouštěl do polemiky. Snad ještě 

Poláci, kteřǐ naší zemi i nám rozumějí víc nežli si připouštíme. Ale Poláci nyní jednak stoupají do vyššího patra 

Evropy, jednak mají dost svých vlastních starostí.  

    Vypadá to všechno dosti škaredě. Já se utišuji vírou v jiný "zákon vývoje lidstva", který jsem také - už před lety - 

přijal za svůj: zákon kyvadla. Říkám si, že vždy, když věci došly do nějakého zvláštního či extrémního stavu, tak se 

kyvadlo zas vydalo na druhou stranu. Neznámo ovšem je, kde se bod obratu nachází a za jak dlouho jej dosáhneme.                                      

    S omluvou za novoroční černé myšlenky a přáním stálého zdraví všem, Honza Krátký 

***************************************************  
 British, Czech & Slovak Association, Dvořákova Společnost a Velvyslanectví ČR srdečně zvou krajany na 
 

   přednášku Roberta Rawsona: České Baroko - česká hudební kultura a styl 1600-1750 

                                          ve čtvrtek 22.ledna v 18.30 v sále Velvyslanectví ČR 

                                          po přednášce interview se skladatelem Karlem Janovickým a občerstvení 
  Vstup volný pro členy BCSA a Dvořákovy Společnosti, pro nečleny 5 liber. Registrace nezbytná e-mailem/telefonicky 

                                                                 BCSA také srdečně zve krajany na  

 setkání ,,Get to know you‘‘ ve středu 14.ledna od 19 do 23 hod. v Čs. nár. domě, 74 West End Lane, NW6 

 
Info a rezervace vstupenek na přednášku: bcsa@bcsa.co.uk nebo tel. : 0208-795-4875  či na adrese: 643 Harrow Rd, Wembley, HA0 2EX 
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 Správní výbor Velehradu srdečně zve na koncert:  

OBERON SYMPHONY 

ORCHESTRA  

pod taktovkou Samuela Drapera 
 

na programu Smetanova Vltava, Šárka a 
Z českých luhů a hájů  
a Brahmsův houslový koncert v D dur 
se sólistkou  
Janou Vonáškovou-Novákovou 
 

v sobotu 17.ledna 2015 v 19 hodin 
St.James's Church,  

Sussex Gardens W2 3UD 
 

vstup: 10 liber, mládež do 30ti a důchodci 6 liber 
info: www.oberonsymphonyorchestra.co.uk 
 

http://www.oberonsymphonyorchestra.co.uk/


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

Nenechte si ujít, aneb trochu kultury v Londýně v lednu  
o   Až do 24.ledna pokračuje v DIVUS London, Enclave 5, 50 Resolution Way, SE8 4AL výstava semiabstraktních 

maleb českého malíře Otty Plachta (1962) (inspirace hlavně peruánskými kmeny). Spoluorganizuje České centrum.    
o   16.ledna v 19.30 vystoupí we Wigmore Hall, 36 Wigmore St., London W1U 2BP Endelion String Quartet s 

programem smyčcových kvartetů Haydna, Janáčka a Schuberta. Info: www.wigmore-hall.org.uk a 020 7935 214.       
o    Od 20.ledna se bude ve Whitechapel Gallery, 77 – 82 Whitechapel High Street, London E1 7QX konat významná 

výstava abstraktních malířů, včetně dvou děl české kolážistky Běly Kolářové (1923-2010). Info: České centrum.    
o    Také od 20.ledna (až do 2.února) se bude v The Brick Lane Gallery – The Annexe, 93-95 Sclater Street, London 

E1 6HR, konat výstava české fotografky Sáry Saudkové. Info: www.saudek.com a galerie 

o    25.ledna v 11 hodin zahraje v Elgar Room, Royal Albert Hall, Kensington Gore, SW7 2AP, Ruisi Quartet s kvartety 

Janáčka (Kreutzer) a Beethovena (č.9 v C dur). Info: 0845 401 5034 a www.royalalberthall.com  

o    Ve stejný den v 18.30 zahrají v Conway Hall, 25 Red Lion Square, WC1R 4RL New Zealand Chamber Soloists s  

klavírními trii Haydna, Beethovena a Dvořáka. Info: 020 7405 1818 a www.conwayhall.org.uk                       

o     29.ledna vystoupí v Hoxton Square Bar and Kitchen, 2-4 Hoxton Square, N1 6NU, zpěvačka Lenka Dusilová s 

kapelou Baromantika (Lenka Dusilová – zpěv, akustická kytara, hudební smyčky, Patrick Karpentski – elektrická 
kytara, baskytara, Beata Hlavenková – klávesy, Viliam Béreš – klávesy a Martin Novák – bicí. Kapela hraje ve 
vyprodaných sálech, takže... Vstup 10 liber. Spoluorganizátor: České centrum, další info www.lenkad.com  

o    30.ledna v 19.30 vystoupí ve Wigmore Hall, 36 Wigmore Street, W1U 2BP, Juliane Banse (soprán) a Malcolm 

Martineau s písňovou tvorbou Schumana, Mahlera, Duparca a Schönberga. Info: viz výše  

o    31.ledna vystoupí ve 13.30 ve foyeru 90 York Way, London N1 9AG v rámci známého A Capella Festival česká 

skupina Yellow Sisters s produkcí od soulu k reggae. Info: Spoluorganizátor České centrum a www.yellowsisters.cz 
Skupina vystoupí také 1.února od 18.30 v Triple Crown v Richmondu, 15 Kew Foot Rd, TW9 2SS. 

*************************************************** 
              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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 guarantee (registered company No.: 08684201) Reg. offices: 39 Lonsdale Road, Barnes, London, SW13 9JP) a rediguje v tradicích Věstníku a Londýnských Listů J.M. P.Jůn 
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