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Památka Palacha a hrůzy Holokaustu   
Absolvovali jsme každoroční lednovou Palachovskou vzpomínku a nelze 

než konstatovat, že byla letos hojně navštívena (viz. str.2). Navíc, přes  

menší problém s projekčním zařízením, který se podařilo vyřešit,  

proběhla obvyklým důstojným a zajímavým způsobem a za přítomnosti  

a spolupráce hned několika našich diplomatických představitelů z  

velvyslanectví. A onen promítnutý filmový dokument o Palachově činu  

připomněl jak neblaze působil na národní psyché poraženecký syndrom 

mnichovanství sehnutých hlav i zád ve smyslu ,,jsme malí, nemůžeme než 

se poddat‘‘, který chtěl svou obětí Jan zaplašit. V dnešní době, kdy se (jak 

už dříve řečeno) ve vlasti u některých opět objevuje ztráta paměti a podivná  

snaha o morální relativizaci zla a dokonce stranění agresorovi (což už tu také  

bylo, my byli obětí a dnes Evropa opět čelí tvrdému náporu a dezinformacím 

dědiců KGB), je o to důležitější si Janovu oběť stále a znovu připomínat.  

      Obvyklé únorové reminiscence, tedy připomínka komunistického puče  

v Československu roku 1948 a všeho zla, které přivodil, jsou letos také jaksi  

odsunuty do pozadí (ale nezapomínejme ani na něj) kulatým 70. výročím  

konce Druhé světové války a jednoho z jejích nejstrašnějších dědictví,           Jan Palach (11.8.1948 - 19.1.1969) Co by asi řekl na hlasy 

zvaného Holokaust. Právě v nedávných dnech, tedy 27.ledna, v den výročí     zpochybňující demokracii, ozývající se dnes z vlasti? 

osvobození nacistického koncentračního tábora v polské Osvětimi  

Rudou armádou, se tam s pouhou už jen hrstkou tří stovek zbylých z více než miliónu v naprosté většině židovských 

obětí onoho vyhlazovacího koncentráku, poklonili prezidenti a další evropští představitelé památce obětí plynových 

komor a celé nacistické mašinérie smrti. Den předtím se pak konala v Terezíně – odkud směřovaly transporty Židů do 

Osvětimi, vedlejšího Birkenau a dalších koncentráků -- podobná vzpomínka za účasti prezidentů Zemana a Kisky a 

v Praze pak i konference na toto téma, nazvaná Let My People Live. Konference se zúčastnilo na pět stovek pozvaných 

hostů, i když pozvání prezidenta Zemana nepřijali prezidenti velmocí a Federace židovských obcí protestovala proti 

pozvání ruského prezidenta Putina kvůli okupaci Krymu a podpoře separatistů na Ukrajině a on stejně i tak nepřijel. 

Pořadatelem byl Evropský židovský kongres a Evropský parlament. Za pozornost stojí i česko-slovenský virtuální 

pomník hrdinné akci Rudolfa Vrby a Alfréda Wetzlera, dvojici židovských vězňů Osvětimi, kterým se podařilo utéci, 

neboť chtěli varovat svět a zachránit statisíce Židů před vyhlazením. Pochod z Osvětimi do Žiliny organizuje česká 

sekce Mezinárodní křesťanské ambasády v Jeruzalémě (ICEJ) a slovenský ex-disident Fedor Gál (viz.str.3).  

       K tomu všemu lze jen dodat, že v kontextu pomyslné mapy pohnuté historie Evropy je jistou útěchou, že některé 

příbuzné umučených schovávali a zachránili jejich nežidovští polští či českoslovenští spoluobčané a v několika málo 

případech dokonce i Němci, avšak to vůbec nic nemění na zvěrstvech nacionálního socialismu a hrůzách Holokaustu. 

Slibme proto těm třem stovkám zbylých osmdesátníků a devadesátníků z Osvětimi, že na oběti jejich příbuzných 

nezapomeneme – ani když už tu oni nebudou, aby nám i mladším generacím ty hrůzy dál připomínali. /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 
                           1.února slouží P.Josef Mikulášek; předn. Pontifikát papeže Františka, 15.února P.Tomáš Roule 

 
                                   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                                                 

Důstojná vzpomínka na oběť  

Jana Palacha... 
Padesátka krajanů se v neděli 18.ledna zůčastnila vzpomínky 

na oběť studenta Jana Palacha v sále kensingtonské univerzitní 

Heythrop College, uspořádané Správní radou londýnského  

Velehradu. Vzpomínka se konala po obvyklé nedělní mši v  

kapli přilehlého konventu, kterou sloužil P.Jiří Zámečník z  

Říma. Ten v také připomněl Palachovu oběť v promluvě, ve  

které se také zmínil o aktuálním biblickém poselství, včetně  

skutečnosti, že vyžadování absolutní svobody bez jakékoliv                                                                  Z Palachovské 

zodpovědnosti je vlastně jen pokusem o anarchii.                                                                                   vzpomínky 18.ledna: 

     Po bohoslužbě se krajané odebrali do velkého sálu školy                                                                  Ing. Ant. Stáně při 

v zahradě a přicházeli pak i další. Uvítalo je už obvyklé                                                                         zahájení programu; 

příjemné občerstvení skvělými chlebíčky a dalšími dobrotami a                                                            dr. Ant. Hradílek  

po pobesedování s přáteli a známými následoval program                                                                      vzpomíná; David 

palachovské vzpomínky. Program zahájil za Správní radu její                                                                Steinke začíná 

člen ing. Antonín Stáně, který vzpomněl palachovské tradice                                                                 promítání a paní 

ve vlasti i v Londýně i pohnutých dnů kolem jeho oběti a                                                                       Marion Wernerová 

pohřbu ve vlasti v lednu 1969. Uvedl pak zástupce velvyslance                                                              hovoří o Janově 

ČR dr. Antonína Hradílka, který nejen, že zdůraznil, jak důležité                                                           rodině... 

bylo pro našince ve vlasti nepřetržité londýnské uctívání Janovy 

památky u velehradského pomníčku za účasti významných  

Britů, ale zavzpomínal i na to, jak jeho oběť nebyla vlastně -  

jak se někteří domnívali - poněkud opožděným pokusem o  

protest proti sovětské okupaci, ale protestem proti morální  

rezignaci národa, proti nastupující režimní ,,normalizaci‘‘,  

proti životu s ohnutou páteří... Připomněl pak i jak situaci viděl 

on i jak vše prožíval jeho nedávno zesnulý přítel Tomáš Dvořák. 

     Poté následovala projekce filmu Ticho o Palachově oběti a 

pohřbu (Marta Janitorová s pomocí a radou tiskového tajemníka  

velvyslanectví Davida Steinkeho) a paní Marion Wernerová   

hovořila o svých trvalých kontaktech s Janovou rodinou během  

mnoha uplynulých let a připomněla, že 25.února – měsíc po  

Palachovi a v den výročí komunistického puče -- se upálil Jan  

Zajíc, pochodeň č.2. Krajané pak ještě nějaký čas besedovali 

(i s dalšími přáteli z velvyslanectví, manželi Ščerbejovými i Bobkovými) a tak se Palachovská vzpomínka ubírala ke 

konci. Škoda, že kvůli návštěvě ministra nemohl přijít a omluvil se slovenský velvyslanec Miroslav Wlachovský. 
                                              

Odešla Tessa Macháčková... 
V pátek 23.ledna zemřela v Londýně po dlouhém boji s rakovinou ve věku 74 let paní Tessa Macháčková, matka a  

manželka, dlouholetá obětavá členka pomocného výboru Správní rady londýnského Velehradu, hostitelka a 

organizátorka mnoha setkání krajanů a pravidelná účastnice ekumenických dialogů mezi vyznáními v jihočeské 

Třeboni v uplynulém desetiletí. RIP. Bude nám všem chybět. Pohřeb se bude konat v pátek 6.února v 15 hodin v 

Croydon Crematorium, křížení Mitcham Rd, A236 a Thornton Rd, A23. Stanice tram z Wimbledonu: Therapia Lane. 

V únoru vzpomeneme i dalších našich zemřelých: gen. Antonína Petráka, veterána z 1.čs. obrněné brigády 

(8.2.2009), dalšího našeho vojáka Vladimíra Drábka (17.2.1984), velvyslance ČR v Londýně Jana Winklera 

(16.2.2009), Wing Cdr. Tomáše Vybírala, DFC, DSO, veterána 312. čs. stíhací perutě RAF (21.2.1981), majora 

Václava Šikla ze 310. čs stíhací peruti RAF a P.Kpt. Františka Rochly, londýnského kněze a historika našich letců 

(28.2.1992). RIP. Správní rada londýnského Velehradu děkuje srdečně za peněžní dar manželům Touškovým.                                                                                                                                 

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

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

 S Virginií Fabíkovou o procesech 50tých let, věznění otce a údělu anglické matky a rodiny                    
                                                                  V sobotu 28.února ve 14.30   
                      v knihovně 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 KOMUNITY, LONDÝNA A OKOLÍ                                                                                                   

Virtuální pomník dvěma hrdinům Osvětimi 
Velvyslanectví ČR a SR uspořádají společně 2.února v 18.30   

nastartování projektu ,,virtuálního pomníku‘‘ dvěma hrdinům,  

Rudolfu Vrbovi a Alfredu Wetzlerovi, kterým se za Druhé světové  

války podařio téměř nemožné – útěk z Osvětimi, aby se pokusili  

vyburcovat svět proti anihilaci Židů v tomto nacistickém  

koncentračním táboře. Oba uspořádali detailní zprávu o tomto  

vyhlazování pod názvem Osvětimské protokoly a pokusili se text  

poslat světovým státníkům, aby zabránili chystanému vyhlazení čtyř  

stovek tisíc maďarských Židů. Bylo však už pozdě, neboť nacisté  

už vyhlazování zahájili. Akce uspořádané k 70.výročí osvobození  

Osvětimi budou, kromě internetového pomníku na adrese  

www.vrbawetzler.eu s dokumenty, filmy a esejemi, které tam budou  

k dispozici pro mladé generace, zahrnovat každoroční pochod ve  

stopách obou hrdinů z Osvětimi do Žiliny, kam se uchýlili a  

prezentace bude v Londýně, neboť Gerta Vrbová, žena Rudolfa, žije  

v Londýně, stejně jako jeden z jeho současníků a účastníků akce  

Tomáš Radil. Spoluorganizují české oddělení International Christian 

Embassy Jerusalem (ICEJ) a bývalý slovenský disident a aktivista  

Fedor Gál (fedor@gplusg.cz), manažérem je Mojmír Kallus a na velvyslanectví SR jej organizuje Barbora Posluch.  
 

Za týždňom modlitieb za jednotu kresťanov 
Ve dňoch od 18. do 25. januára (medzi sviatkami sv.Petra a sv.Pavla) sa na severnej pologuli konal Týždeň modlitieb 

za jednotu kresťanov. Akcia sa koná od roku 1908 a navrhol ju vtedy Paul Watson. Na Slovensku aj v Čechách týždeň 

organizovali biskupské konferencie a Ekumenické rady cirkví. Další informácie napriklad na stránkach www.kbs.sk.. 
 

Kolik je našich emigrantů v Americe a vůbec ve světě? 
Podle Wikipedie žije v Americe 1.262.527 osob českého původu, včetně předúnorové emigrace, ale 1.703.930 osob se 

hlásí k ,,československému‘‘ původu. Podle amerických imigračních zdrojů se ve sčítání v roce 1990 přihlásilo 1,9 

milionu osob ke slovenskému původu a 1,2 milionu k českému původu a 300.000 uvedlo původ jako 

,,československý‘‘. Podle sčítání v roce 2000 se ke slovenskému původu přihlásilo 800.000 osob, tedy o polovinu 

méně, ale Čechů ubylo jen nepatrně, zatímco k ,,československému‘‘ původu se hlásilo o 140.000 osob více. Čísla 

imigrace z Československa do USA jsou pak uváděna takto: 1950 – 491.638 osob, 1960 – 227.000 osob, 1970 – 

160.899 osob, 1980 – 112.707 osob, 1990 – 87.020 osob a 2000 – 83.081 osob. Kolik činí ekvivalent v západní 

Evropě a jinde se lze jen dohadovat, komunistické statistiky tvrdily, že celkem emigrovalo jen 170.000 osob. Takže...  
 

ZPRÁVY Z DOMOVA VE ZKRATCE 

o   Česká federace židovských obcí se distancovala od pozvání ruského prezidenta Putina českým prezidentem 

Zemanem do Prahy na vzpomínku a konferenci Let My People Live o Osvětimi a návštěvu Terezína. Federace uvedla, že 

,,režim, který Vladimír Putin nastolil a ztělesňuje, nedodržuje mezinárodní dohody‘‘  o  Slováci budou 7.února hlasovat 

v nezávazném referendu o definici manželství coby svazku muže a ženy, adopce dětí homosexuály a sexuální výchově a 

propagaci euthanázie ve školách. o  Slovenská vláda začala zháňať firmu, ktorá vyprojektuje aj postaví plánovaný 

obchvat Bratislavy (D4) a časť štvorprúdovky na Dunajskú Stredu (R7) ako PPP projekt. Cena za 60 kilometrov ciest sa 
odhaduje na 1,3 mld eur a štát zaplatí za stavbu aj 30-ročnú prevádzku spolu 4,5 mld eur. Zatiaľ byly takto postavené 

50 km čiasti štvorprúdovky na Banskú Bystricu.  o  Prezident Zeman prohlásil v Praze na konferenci k Holokaustu, že 

svět by měl společně zlikvidovat tzv. Islámský stát ,,sjednocenou ozbrojenou akcí, tak jak tomu mohlo být v Porýní 
v roce 1936‘‘, zatímco dosud jen IS letecky bombarduje, neb jinak nezabrání ,,superholokaustu‘‘. Zeman za prohlášení 
sklidil potlesk delegátů konference, na rozdíl od nesouhlasných reakcí na jeho jiné předchozí výroky. >>>> (pokr.str.5) 

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

The Friends of Czech Heritage ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR zvou na přednášku 

Caroline Cannon-Brookes, historičky umění a bývalé přednášející Leeds University  

Kilián Ignác Dientzenhofer (1689-1751) - Architect and Master Builder in 
18th century Bohemia 

Ve čtvrtek 5. února v 18.30 v sále londýnského Velvyslanectví ČR,  
    Vstupné £15, včetně skleničky vína či limonády, info@czechfriends.net, vstupenky michaeldeval@btinternet.com 

*************************************************** 
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Den Holokaustu na Velvyslanectví ČR

 

Dr. Mark Podwal, americký malíř a ilustrátor, hovořil 
o svých dílech z dějin židovského utrpení na motivy 
žalmů, z nichž 14 ze 42 vystavených v terezínském 
ghettu vystavoval i v sále Velvyslanectví, během 
večera k uctění památky obětí Holokaustu 29.ledna. 
Byl také promítnut dokument České TV o malířově 
práci, včetně např. opony Tory pražské Staronové 
synagogy, celé řady knih pro dospělé i děti a 
ilustrací v New York Times po mnoho let. Poučný, 
ale i dojemný, smutný a také snad přece jen s nadějí 
do budoucnosti končící večer. Thanks, Dr. Podwal!   

http://www.kbs.sk/
mailto:info@czechfriends.net
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DUCHOVNÉ SLOVO                                                                             

Cirkev bez hraníc, matka všetkých  
Posolstvo pápeža Františka k Svetovému dňu migrantov a utečencov 2015 
Drahí bratia a sestry! 
Ježiš je „evanjelizátor par excellence a zosobnené evanjelium“ (apoštolská exhortácia Evangelii  
gaudium, 209). Jeho starostlivosť najmä o tých najzraniteľnejších a tých na okraji nás všetkých  
vyzýva, aby sme sa starali o tých najbiednejších a aby sme jeho trpiacu tvár spoznávali  
predovšetkým v obetiach nových foriem chudoby a otroctva. Pán hovorí: „Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť; bol 
som smädný a dali ste mi piť; bol som pocestný a pritúlili ste ma; bol som nahý a priodeli ste ma; bol som chorý a 
navštívili ste ma; bol som vo väzení a prišli ste ku mne“ (Mt 25, 35 – 36). Preto poslaním Cirkvi, ktorá je na zemi 
pútničkou a matkou všetkých, je milovať Ježiša Krista, uctievať a milovať ho najmä v tých najchudobnejších a 
opustených. Medzi nich patria bezpochyby i migranti a utečenci, ktorí sa chcú vymaniť z ťažkých životných podmienok 
a nebezpečenstiev rôzneho druhu. A preto aj téma tohoročného Svetového dňa migrantov a utečencov znie: Cirkev bez 
hraníc, matka všetkých. 

      Skutočne, Cirkev otvára svoju náruč, aby prijala všetky národy bez rozdielu a bez hraníc a aby všetkým hlásala, že 
„Boh je láska“ (1 Jn 4, 8. 16). Ježiš po svojej smrti a svojom zmŕtvychvstaní zveril apoštolom poslanie, aby boli jeho 
svedkami a ohlasovali evanjelium radosti a milosrdenstva. Preto na Turíce vyšli s odvahou a nadšením z večeradla; 
moc Ducha Svätého premohla ich pochybnosti a neistotu a spôsobila, že každý ich hlásaniu rozumel vo vlastnom 
jazyku. Teda už od svojich počiatkov Cirkev je matkou so srdcom otvoreným voči celému svetu bez ohľadu na hranice. 
Toto poslanie plní v dejinách už viac ako dvetisíc rokov a hneď od prvých storočí misionárske ohlasovanie 
zdôrazňovalo univerzálne materstvo Cirkvi, ktoré potom vo svojich textoch hlbšie rozpracovali cirkevní otcovia a ktoré 

si Druhý vatikánsky koncil znovu osvojil. Keď konciloví otcovia chceli objasniť povahu Cirkvi, hovorili o Ecclesia 
mater. Cirkev skutočne plodí synov a dcéry a „zahŕňa ich láskou a starostlivosťou“ (dogmatická konštitúcia o Cirkvi 
Lumen gentium, 14). Cirkev bez hraníc, matka všetkých, šíri vo svete kultúru prijatia a solidarity, v ktorej nikto nie je 
považovaný za neužitočného, odsunutého či odpísaného. Keď kresťanské spoločenstvo opravdivo žije svoje materstvo, 
potom poskytuje pokrm, ukazuje cestu a trpezlivo sprevádza. V modlitbe i v dielach milosrdenstva je ľuďom nablízku. 
      To je dnes mimoriadne dôležité. Totiž v dobe s takou rozsiahlou migráciou veľký počet ľudí opúšťa svoj domov a 
vydáva sa na riskantnú cestu nádeje s batohom plným túžob i strachov, hľadajúc ľudskejšie podmienky na život. 
Nezriedka však tieto migračné pohyby aj v cirkevných spoločenstvách vyvolávajú nedôveru a nepriateľstvo, a to ešte 
prv ako poznajú životné príbehy, prenasledovanie a biedu ľudí, ktorí sú do nich zapojení. V takom prípade však 
podozrievanie a predsudky protirečia biblickému prikázaniu prijímať núdzneho cudzinca s úctou a solidaritou. 
      Na jednej strane vo svätyni svedomia pociťujeme volanie dotknúť sa ľudskej biedy a v praxi uskutočniť prikázanie 
lásky, ktoré nám zanechal Ježiš, keď sa stotožnil s cudzincom či trpiacim, so všetkými nevinnými obeťami násilia a 
vykorisťovania. Na druhej strane však pre slabosť našej prirodzenej povahy pociťujeme „pokušenie byť kresťanmi, ktorí 
si držia opatrný odstup od Ježišových rán“ (Evangelii gaudium, 270). Odvaha viery, nádeje a lásky nám umožňuje 
zmenšiť odstup, ktorý nás delí od ľudských drám. Ježiš Kristus stále čaká, že ho spoznáme v migrantoch a 
utečencoch, v odídencoch a vyhnancoch, a aj takto nás volá, aby sme sa delili o svoje zdroje a občas sa aj vzdali 
niektorých dobier z tých, čo sme nadobudli. Pripomenul to aj pápež Pavol VI., keď povedal, že „tí šťastnejší sa majú 
vzdať niektorých svojich práv, aby štedrejšie dali svoje dobrá do služby ostatným“ (Octogesima adveniens, 14.5.1971). 
     Navyše aj multikultúrny charakter dnešnej spoločnosti Cirkev povzbudzuje, aby na seba vzala nové záväzky 
solidarity, spoločenstva a evanjelizácie. Migračné pohyby nás skutočne povzbudzujú prehlbovať a posilňovať hodnoty, 

ktoré pre zaistenie harmonického spolužitia medzi ľuďmi i kultúrami sú nevyhnutné. Avšak samotná tolerancia, ktorá 
otvára cestu rešpektu voči odlišnosti a zavádza spôsoby vzájomného spolužitia ľudí rôzneho pôvodu a rôznej kultúry, 
na dosiahnutie tohto cieľa nestačí. Tu nastupuje povolanie Cirkvi, ktorá má prekonávať hranice a napomáhať prechod 
„od postoja obrany a strachu, nezáujmu a vylučovania... k postoju vychádzajúcemu z ,kultúry stretnutia‘, ktorá jediná 
je schopná vytvárať spravodlivejší a bratskejší svet“ (Posolstvo na Svetový deň migrantov a utečencov 2014). 
     Migračné pohyby nadobudli také rozmery, že iba systematická a aktívna spolupráca, zahŕňajúca štáty i 
medzinárodné organizácie, bude schopná účinne ich regulovať a spravovať. V skutočnosti migrácia je pre všetkých 
výzvou nielen v dôsledku jej charakteru, ale aj pre „sociálne, ekonomické a kultúrne problémy, ktoré vyvoláva, i pre 
dramatické výzvy, pred ktoré stavia národné i medzinárodné spoločenstvá“ (Benedikt XVI., encykl. Caritas29.6. 2009). 
     V medzinárodnej agende sa často vyskytujú diskusie o opatreniach, metódach a zákonných úpravách zameraných 
na riešenie javu migrácie. Na medzinárodnej, národnej i miestnej úrovni existujú organizácie a inštitúcie venujúce 
svoju prácu a energiu tým, ktorí prostredníctvom vysťahovalectva hľadajú lepší život. Napriek ich veľkodušnému a 
chvályhodnému úsiliu je potrebné konkrétnejšie a účinnejšie konať a využiť pritom univerzálnu sieť spolupráce, ktorej 
základom je ochrana dôstojnosti ľudskej osoby a jej ústredné postavenie. Takto boj proti hanebnému a kriminálnemu 
obchodu s ľuďmi, proti porušovaniu základných ľudských práv a proti všetkým druhom násilia, nadvlády a núteného 

otroctva bude razantnejší. Spoločná práca si však vyžaduje vzájomnosť a spoluprácu, ochotu a dôveru s vedomím, že 
„žiadna krajina nemôže sama čeliť ťažkostiam spojeným s týmto javom, lebo je taký rozsiahly, že sa týka temer 
všetkých kontinentov, a to v dvoch smeroch: imigračnom i emigračnom pohybe“ (Posolstvo na Svetový deň 2014). 
      Na globalizáciu migračného javu treba odpovedať globalizáciou lásky a spolupráce, aby sa situácia migrantov stala 
ľudskejšou. Zároveň treba zintenzívniť úsilie na vytvorenie podmienok, ktoré zaistia postupné odstraňovanie dôvodov 
nútiacich celé národy, aby opustili rodnú krajinu v dôsledku vojny a biedy, pričom často jedno zapríčiňuje druhé. 
      V solidarite voči migrantom a utečencom sa má spájať odvaha a tvorivosť, ktoré sú nevyhnutné nato, aby sa na 
svetovej úrovni vyvinul spravodlivejší a rovnejší ekonomicko-finančný poriadok; aby vzrástlo úsilie o mier, ktorý je 
nevyhnutnou podmienkou každého skutočného pokroku.  
      Drahí migranti a utečenci! Vám prináleží v srdci Cirkvi osobitné miesto, vy jej pomáhate rozširovať si srdce, aby 

ukázala svoj materský vzťah k celej ľudskej rodine. Nestrácajte dôveru a nádej! Pomyslite na Svätú rodinu vo 
vyhnanstve v Egypte: ako sa v materskom srdci Panny Márie a v starostlivom srdci sv. Jozefa uchovávala dôvera v to, 
že Boh ich nikdy neopustí – tak ani vám nech nikdy nechýba rovnaká dôvera v Pána. Zverujem vás pod ich ochranu a 
všetkým zo srdca udeľujem apoštolské požehnanie. František                                     (z webových stránok TK KBS) 

*************************************************** 
                                                                      -- 4  

 



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

Z DOMOVA A ODJINUD VE ZKRATCE (pokr.ze str 3)  
o  Slovenský prezident Andrej Kiska v novoročnom prejavu tiež povedal: ,,Väčšina ľudí očakáva a  

želá si žiť v krajine, kde štát bude stáť v prvom rade na strane slušných a pracovitých ľudí. Aby  
tí, ktorí pracujú a vedia pracovať, ktorých je väčšina, ktorí sa dokážu postarať o seba a o svoje  
rodiny, mohli byť úspešnými- ale potrebujú, aby štát stál na ich strane. Väčšina ľudí si tiež želá  
štát, ktorý bude sociálne vnímavý. Ale nie v podobe hesiel a kampaní, ale voči konkrétnym luďom, 
ktorí sa nepriazňou osudu alebo v chorobe ocitnú v neriešiteľnej životnej situácii. Mnohé krajiny 
- malé, ale aj podstatne väčšie a početnejšie – dokážu zabezpečiť, aby takáto podpora a pomoc       Otec Gleb Jakunin 
boli účinné a adresné - my to musíme dokázať tiež. Som tiež presvedčený, že väčšina z nás dobre  
rozumie, že potrebujeme nielen štát, ktorý stojí na strane ľudí, ale aj štát, ktorý dobre funguje. A to okrem iného 
znamená, že dokáže rýchlo reagovať a flexibilne povzbudzovať užitočné projekty a dobré myšlienky, ktoré budú 

Slovensko posúvať ďalej...‘‘  o  Ve věku 80ti let zemřel v Moskvě Otec Gleb Jakunin, pravoslavný disident, zastánce 

práv věřících a vězeň KGB v Lefortově (1979 – 85), v Gulagu poblíž Permu a ve vyhnanství na Sibiři. V roce 1987 byl 
najednou rehabilitován a v r.1990 zvolen do Nejvyššího sovětu a pak do Dumy. Poté co později zveřejnil z archivů 
KGB fakt, že 90 procent vrcholné hierarchie pravoslavné církve jsou agenty, byl v roce 1993 (!) exkomunikován. Náš 
Otec Jan Lang blahé paměti se Jakunina v 80tých letech zastával a prosil o intervence vlivné britské politiky. 
 

DOPISY ČTENÁŘŮ: Dopis z Prahy                                                       

Říkají tomu krize hodnot 
V roce 1987 obnovila skupinka disidentů tradici LIDOVÝCH NOVIN, kdysi slovutného deníku, který vycházel v Brně 

od roku 1883, až do té doby, než ho komunisti zavřeli. Dostalo se mi  v letech  předsametových do rukou několik na 

stroji psaných a nedokonale okopírovaných čísel.  Cítil jsem tehdy náležitý obdiv k tvůrcům a přispívatelům této 

"ilegální"  tiskoviny. Komunistický režim reagoval podobně jako na vše, co nepodléhalo stranické kontrole, tedy 

šikanou a žalářováním. Vzpomínám si, jak jeden z vydavatelů - Jiří Ruml - přišel na milionovou demonstraci na 

letenské pláni v listopadu '89 přímo z věznice na Pankráci.  

     Brzy po převratu v devětaosmdesátém se na stáncích objevily nové Lidovky, které navázaly jak na tradici 

předválečnou, tak tu disidentskou. Od té doby jsem zůstal jejich věrným čtenářem. Zažil jsem s nimi množství 

"faceliftů" i změn majitelů, šéfredaktorů a  přispěvovatelů. Po letech jsem přestal Lidovky kupovat na ulici a můj I.T. 

expert (paní Krátká) zařídil každodenní "stahování" přes Internet.  

     Mnoho jmen i témat už propadlo sítem mojí chatrné paměti. Udržela se v ní jména několika výrazných 

komentátorů, s jejichž názory jsem ne vždy souhlasil, ale kteří dokázali pravidelně stimulovat buňky pod lebeční kostí.  

Více než před rokem se vlastnictví Lidovek opět změnilo. Koupil si je, stejně jako další kvalitní deník (MLADÁ 

FRONTA DNES), pan Babiš, tehdy majitel megafirmy Agrofert a multimiliardář, po loňských parlamentních volbách 

ministr financí a náměstek předsedy české vlády.  

       Asi bych si byl změny vlastnictví nevšiml, ale propukl tehdy aktuálně malý skandálek.  Lidovky nenapsaly o 

přítomnosti páně Babišově na jakési tiskové konferenci. Nový majitel redaktory za  opomenutí řádně vyplísnil a to se 

nějak dostalo na veřejnost. Když se pak redakce ohradila, pan B. se vzpamatoval a vysvětlil, že to myslel jen dobře pro 

noviny samé, neboť je to právě jeho "ksicht", co prý noviny prodává.  

       Brzo na to se redakce z velké části vyměnila, odešel nejen mladý šéfredaktor Balšínek, ale i řada dalších, podle 

mě výborných žurnalistů: Lenka Zlámalová, Daniel Kaiser, Martin Weiss a další.  

Lidovky mi stále ještě každý den chodí na počítač. Neřekl bych, že to jsou to teď špatné noviny, ale dost se na nich 

změnilo. Pan Babiš už nepéruje lidovkové novináře, alespoň tedy ne veřejně. Možná taky proto, že na něj a na jeho 

vládní stranu v dobrém nezapomínají a v kritice svého majitele jsou velmi umírnění. Zejména ve srovnání s tím, že se 

nerozpakují vyjet si na současného prezidenta (a kdo by si nevyjel), nebo na sociálně demokratické ministry. Ostatně 

šéfredaktorem LIDOVÝCH NOVIN je teď pan Léko, který byl považován za zastánce pana Babiše už před změnami v 

Lidovkách. ("Surprise, surprise!" říká v takovýchto situacích můj kamarád z Londýna.) 

      Nedávno jsem přišel na to, kam se mnozí známí komentátoři z Lidovek poděli. Někdejši šéfredaktor Lidovek pan 

Balšínek vydává týdeník ECHO a internetovy deník ECHO24. Vedle názorů Kaisera,  Zlámalové a Weisse jsem tam 

našel i hlasy dalších - například neuvěřitelně informovaného Petra Holuba - od nichž jsem už dlouho nic nečetl.  

ECHO ani jeho internetový souputník nepatří k relaxačnímu čtení. Po pravdě řečeno, nejednou mi při čtení běhal 

příslovečný mráz po zádech. (Kam jsme se to proboha dostali za pětadvacet let po pádu totality?) Společným 

jmenovatelem mnoha článků v Echu je totiž "největší krize hodnot od listopadu 1989", která zde probíhá nyní a před 

našima očima.  

       Jedna možnost je oči zavřít. Těm, kteři oči zavírat nechtěji, si dovolím doporučit, aby si ECHO24 nagooglovali, 

případně týdeník koupili.                     Přiště snad něco veselejšího vám bude moci z Prahy napsat váš Honza Krátký  

***************************************************  
                                        British, Czech & Slovak Association srdečně zve krajany na přednášku  

Benjamina Kurase o Janu Ámosu Komenském 26.února v 18.30, sál Velvyslanectví ČR     

         

 a na setkání ,,Get to know you‘‘ ve středu 11.února 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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Nenechte si ujít, aneb trochu kultury v Londýně v únoru  
o   5.února v 19 hod. zahraje v Queen Elizabeth Hall, Southbank Centre, Orchestra of the Age of Enlightment Winds 

Mozartovy Serenádu č.10 pro dechové nástroje v B (Gran Partita) a výběr z Dona Giovanni a také Oktety 1,2 a 3 pro 
dechové nástroje Josefa Myslivečka. Info: 0844 875 0073 a www.southbankcentre.co.uk     
o   8.února v 19.30 vystoupí v Mill Hill Music Club Trio Martinů s programem Hummel: Trio č.3 v G, Beethoven: 

Klavírní trio v B a Dvořák: Klavírní trio v B dur. Info: 020 8959 3866 a www.millhillmusicclub.co.uk   

o  18.února v 19 hodin vystoupí ve Wigmore Hall, 36 Wigmore St., London W1U 2BP Pavel Haas Quartet s 

programem smyčcových kvartetů a kvintetů Dvořáka, Janáčka, Jiřího Gemrota a Pavla Haase.  

Info: www.wigmore-hall.org.uk a 020 7935 214.       
o    Až do 6.dubna pokračuje ve Whitechapel Gallery, 77 – 82 Whitechapel High Street, London E1 7QX významná 

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

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

o      18.února v 19 hodin vystoupí ve Vernon Ellis Foundation, 49 Queens Gate Terrace, London SW7 5PN Trio 

Martinů s Dvořákovým Klavírním triem v B dur a Schubertovým Klavírním triem v E dur. Info: Vernon@vef.org.uk  

o     20.února zahraje v St.Barnabas Church, roh Pitshanger Lane a Denison Rd, Nort Ealing W5 1QG Trio Martinů 

Sukovu Elegii a Dvořákovo Trio pro klavír v B. Vstup volný, info: www.barnabites.org/concerts                        

o     Od 20. do 24. února se od 10ti do 18ti hodin v rámci London Fashion Week představí čeští módní návrháři Petra 

Ptáčková, Janja Prokič, Mirka Horká, Markéta Martíšková a Štěpán Růžička v Brewer Street Car Park, London 
W1F 0LA. Kurátorka Olo Křížová, spoluorganizují České centrum a Česká rada módy. 

o    24.února v 19.30 vystoupí v sále 22 Mansfield Street, London W1G 9NR Odysseus Piano Trio. Na programu tria 

Beethovena (č.3 v C moll, Martinů (č.1 – Pět krátkých kousků) a Brahmse (č.1 v B dur). Vstupenky: 020 7436 0344 a 
odysseustrio.com/home.html    

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