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Naše účast na spojeneckém   
vítězství a prezident Beneš 
 
Kdykoliv se v souvislosti s letošním sedmdesátým výročím Bitvy o Británii  
hovoří o účasti českých a slovenských vojáků a letců na spojeneckém  
vítězství nad fašistickým Německem, stočí se dříve či později diskuse na  
roli prezidenta Beneše. A když se začnou probírat jeho kroky a stanoviska –  
třeba jen od Mnichovské dohody do konce války a Košického vládního  
programu, a tedy s vynecháním února 1948 – dochází ještě i dnes mezi jeho  
příznivci a apologety na jedné a odpůrci a odsuzovateli na druhé straně          Prezident Beneš na návštěvě u čs. 310.perutě  
občas ke sporům. Téměř tak, jak tomu bylo po celých těch sedmdesát let,  
i když s odchodem jeho generace se mnohé spory uklidnily. Vojáci a letci, pro které byl dr. Eduard Beneš symbolem a 
ztělesněním jejich hrdinného ozbrojeného boje se zbraní v ruce, na něho nedali nikdy dopustit a omlouvali jej i po 
Únoru, mnozí politikové tehdejší i pozdější doby jej zas přímo nenáviděli a to už nehovořím o komunistech. Dnes jej 
historici posuzují střízlivěji a bez onoho často těžko ukrývaného nepřátelství.  
       Zatímco Benešova rozhodnutí kolem Mnichova byla s odstupem času stále více všeobecně považována za správná a 
postupně docházelo ke shodě, že je nelze hodnotit jen z  pohledu zraněného vlastenectví a poměrné síly čsl. armády, ale 
v kontextu uvažování a nepřipravenosti tehdejší Evropy Hitlerovi čelit, některé jiné kapitoly vzbuzovaly a dodnes ještě 
vzbuzují emoce. Ohledně Mnichova lze dnes shrnout, že kdyby po manifestacích jednoty a rozhodnosti národa a po 
mobilizaci Beneš potupnou dohodu odmítl a rozhodl se celistvost státu vojensky bránit, byl by tehdy představiteli ještě 
velmi slabých mocností západní Evropy označen za vinníka vypuknutí války. Mohli by totiž třeba s pomocí dnešního 
výraziva tvrdit, že ten malý stát, o kterém se leckde ,,nic moc‘‘ nevědělo, ,,se drze opovážil neposkytnout mírumilovné 
německé menšině sebeurčení v rámci charty lidských práv a odmítnout přičlenění Němci obývaných  pohraničních 
území k říši, čímž zničil evropský mír‘‘ (jehož udržením na věčné časy se po návratu z Mnichova chlubil britský 
premiér Chamberlain). Skutečnost, že to byl Mnichov, který znemožnil odpor v březnu 1939 a že Hitler později využil 
při velmi rychlém obsazení Beneluxu a Francie velmi účinně i v Československu zabavenou výzbroj, včetně devíti 
stovek lehkých tanků Škoda, oněm představitelům zjevně unikala i na začátku války, která by ovšem po hypotetickém 
postavení se Československa na odpor asi vypadala poněkud jinak. 
       Co se pak týče Benešových dalších kroků, tedy rezignace a odchodu do emigrace, snah o zrušení platnosti 
Mnichovské dohody od samého počátku, budování zahraniční politické reprezentace a vlády v exilu a uznání našich 
vojenských jednotek za její ozbrojené síly, tam se dnes také asi většina pamětníků i historiků shodne.  >>>>> 
 

**************************************************** 
                             Vítáme v Británii papeže Benedikta XVI. 
 
                             jehož čtyřdenní cesta, včetně návštěvy Edinburku, Londýna a                 
                        Birminghamu, se uskuteční už za dva týdny, ve dnech 16 až 19. září.  
                        Pomožme církvi dary, aby mohla plně financovat papežskou návštěvu! 
**************************************************** 
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Naše účast na spojeneckém vítězství a prezident Beneš (pokračování ze str.1)    
 
Shodnou se asi dokonce i přes nuance v hodnocení dílčích kroků, jako například vhodnost postupů vůči skupinám 
Hodžy,  Osuského a Bechyňově, či německé emigraci a často celkově velmi destruktivní opozici vůbec, vyřešení 
vzpoury komunistů v armádě v Anglii, zastoupení stran v exilové vládě, vztahy s naší Fierlingerovou komunistickou 
reprezentací v Moskvě (zvláště když byl Beneš ještě v intencích paktu Ribbentrop-Molotov ,,nepřítelem Moskvy‘‘) a 
podobně. Novější studie našich i zahraničních historiků -- například skvělá studie Jana Kuklíka a Jana Němečka ,,Proti 
Benešovi...‘‘ (Karolinum, 2004) , nebo starší a nověji přeložená ,,Exil v Londýně 1939-1943‘‘ Detlefa Brandese 
(překlad Marka Nekuly a Aleny Opletalové, Karolinum, 2003) se s těmito kapitolami vypořádávají už zcela bez shora 
zmíněných emocí, což je dost logické a lze to kvitovat s uspokojením.  
      Velmi neuspokojivou skutečností však je, že ani Benešovy vlastní ,,Paměti I-III 1939-45‘‘ (v roce 2008 v ČR 
vydaný dotisk nakladatelstvím Academia), neobsahují (či uspokojivě nevysvětlují) dvě snad pro poválečný vývoj 
Československa nejdůležitější kapitoly. Jde jednak o Benešovu cestu do Moskvy v roce 1943 -- ze které se podle 
některých svědectví vrátil jako psychicky zcela jiný, jinak se chovající, zlomený člověk, stále se snažící vysvětlit své 
postoje a rozhodnutí a mezi jiným nastal i rychlý konec jeho předchozím snahám o vytvoření československo-polské 
konfederace. Zda, jak se lze podle některých náznaků domnívat, utrpěl tehdy Beneš po Stalinově nátlaku malou 
mozkovou mrtvici, po které už byl až do konce života poněkud jiným člověkem, to už se asi nevysvětlí, ale byla by to 
rozhodující polehčující okolnost. Druhou kapitolou je pak únor 1948, kdy už asi byl vývojem tak zmaten a zdeptán, že 
nebyl schopen nijak zasáhnout a možná v nějakých intencích dědictví moskevské dohody z roku 1943, akcentované 
sovětskými poradci na mnoha důležitých místech, už ani nemohl. Pokud se někdy podaří tyto dvě události zcela osvětlit 
(třeba s pomocí otevření archívů KGB, v což je za současné situace v Rusku naivní doufat) nebo objevením jiných 
pramenů, bude to jedině dobře. Ostatně, za pár dnů se v Londýně sejdou historici na symposiu nazvaném podobně jako 
tento článek, takže bude zajímavé, co z něho vzejde. Co se pak týče prezidenta Beneše, jak už naznačeno, je mu už asi 
třeba po křesťansku odpustit jeho nerozhodnost i navitu, zejména pokud opravdu nebyl od r.1943 zcela zdráv.    /jn/ 
 
ZPR Á V Y Z V E L E H R A DU   

Správní rada informuje... 
* Velehrad má od 10. srpna nové manažery. Jsou to manželé Miloš a Zdena Zolnovi ze Slovenska. Přejeme jim, aby 
se jim na Velehradě líbilo a doufáme, že budou tak oblíbeni jako jejich předchůdci manželé Daniel a Dita Mizenkovi, 
kterým ještě jednou po slavnostním rozloučení před jejich odjezdem za všechny krajany děkujeme za jejich snažení, 
vstřícnost a obětavost a srdečně jim přejeme vše nejlepší do další životní kapitoly v Hradci Králové. Hlavní náplní práce 
manželů Zolnových je starost o návštěvníky a tak nás těší, že se od nich dozvídáme, že Velehrad je co do ubytovací 
kapacity až do konce září plně obsazen.  
* Svátek Svatého Václava, který se tradičně po desítky let na Velehradě slavil za účasti kněze (vloni na tuto oslavu 
přijel z Ostravy O. Antonín Kocurek a na Velehradě se sešla stovka krajanů) je letos nejistý. Do uzávěrky tohoto čísla 
Z(S)pravodaje jsme nedostali z westminsterské diecese zprávu, zda bude povolena návštěva kněze, který by na 
Velehradě mši svatou sloužil, ale jednáme i o další nadějné možnosti. Další informace budou publikovány na našich 
vebových stránkách www.velehrad.org.uk a v příštím čísle této publikace, neboť se stále uvažuje o možném konání 
Svatováclavské slavnosti v neděli 3.října... 
* Opětovnou žádost o povolení občasných návštěv českého kněze na Velehradě zaslala Správní rada Velehradu v 
únoru 2010 westmisterskému pomocnému biskupovi Alanu Hopesovi. Na odpověď stále čekáme. Začátkem května 
2010 zaslala Správní rada novému předsedovi ČBK arcibiskupovi Dominiku Dukovi dopis s prosbou, aby v této věci 
pomohl. Do uzávěrky tohoto čísla odpověď z ČBK nedošla.  
* Slovenskou misii v Londýně vede už měsíc, tedy od 1.srpna, Mons. T ibor Borovský. Správní rada Velehradu jeho 
jmenování opravdu srdečně vítá, těší se na spolupráci a ráda jej přivítá i na Velehradě. O.Jozef Vojtek byl po návštěvě 
delegace Slovenské biskupské konference pod vedením nitranského biskupa Viliama Judáka přeložen do Říma. >>>>> 

**************************************************** 
                        SV U -- Společnost pro vědy a umění ve Velké Británii 
       srdečně všechny zve na přednášku Jana Jůna v sobotu 25. září ve 14.30 hodin na Velehradě na téma: 
                             Jak dál v americkém výzkumu vesmíru 
                                     po oznámení úsporného plánu prezidenta Obamy 
                  Po přednášce vždy debata a občerstvení. Všichni jsou srdečně zváni. Informace na nástěnce Velehradu,  
                                        na tel.čísle 020-7727-7849 nebo u předsedy Milana Kocourka 01932-259-616  
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Správní rada informuje... (pokračování ze str. 2) 
 
* Přednáška Dr. Jiřiny Šiklové, která byla v březnu zrušena kvůli sopečnému prachu, je naplánovaná na sobotu 
23.října 2010 ve 14.30 na Velehradě. Námět přednášky je: "Můžeme být spokojeni po dvaceti letech od převratu?"  
* Tým české televize přijede koncem září do Londýna a bude natáčet reportáž o historii exilu a o významných 
krajanech a mezi jiným také o londýnském Velehradu. 
* Významná česká a britská architekta Eva Jiřičná, která již delší dobu s naší charitou dobročinně spolupracuje na 
plánech pro budoucnost Velehradu, právě dokončila studie návrhu rekonstrukce budovy a zaslala je správně radě 
k posouzení. 
* Správní rada žádá všechny krajany, kteří mají na Velehradě uloženy nějaké věci, aby si je před rekonstrukcí 
prostor budovy odnesli. Mohlo by se totiž stát, že by jim je někdo nezasvěcený omylem vyhodil... 
 

Z LONDÝNA, BRITÁNIE I ZE SVĚTA 
Návštěva papeže Benedikta v Británii přede dveřmi 
 
Papež Benedikt XVI. zahájí dlouho připravovanou čtyřdenní návštěvu Británie už za dva týdny! Program návštěvy 
začne ve Skotsku ve čtvrtek dopoledne16.září setkáním s královnou Alžbětou II. v edinburském paláci Holyrood, po 
které se bude konat státní recepce. Pak papež poobědvá s arcibiskupem St.Andrews a Edinburku a bude celebrovat mši 
v parku Bellahouston. 
      Na druhý den se papež přesune do Londýna, kde se nejdříve setká se studenty St.Mary‘s University College 
v Twickenhamu a místními dětmi a pak otevře Sportovní institut Jana Pavla II. Poté se setká s vůdci různých vyznání a 
pak navštíví v Lambethském paláci anglikánského arcibiskupa z Canterbury Rowana Williamse. Po jednáních přednese 
Benedikt XVI. projev k politickým a občanským představitelům, včetně bývalých premiérů baronky Thatcherové, Sira 
Johna Majora, Tonyho Blaira a Gordona Browna ve Westminsterské Hale, známé to nejstarší části parlamentního 
komplexu, pocházející z roku 1097 a mimo jiné i z procesů s anglickými katolickými mučedníky sv.Thomasem Morem 
a sv. Edmundem Kampiánem. Večer se s arcibiskupem Williamsem zúčastní modliteb ve Westminsterském opatství. 
      V sobotu, 18. září dopoledne, přijme papež v sídle westminsterského katolického arcibiskupství současné britské 
politické představitele Davida Camerona, Nicka Clegga a vůdkyni opozice Harriet Harmanovou. Pak v katolické 
katedrále bude za účasti britských biskupů celebrovat slavnostní mši, po které se na prostranství před vchodem setká 
s dvěma a půl tisíci mladých a promluví k nim. Pak ještě navštíví Svatopetrský domov starců ve Vauxhall a večer 
povede v Hyde parku modlitební vigilii. 
      V neděli se papež přesune do Birminghamu, kde bude ve známém Coftonském parku celebrovat slavnostní 
bohoslužbu na otevřeném prostranství, včetně beatifikace anglického kardinála svaté pověsti Johna Henryho Newmana 
z konce devatenáctého století. Pak poobědvá s britskými biskupy a podebatuje s nimi, aby se večer odebral na 
birminghamské letiště a odletěl do Říma. Nastíněný program by měl umožnit zájemcům zúčastnit se papežských 
bohoslužeb (pokud se některých nezúčastní v rámci zájezdů svých farností), nebo alespoň Benedikta XVI. zahlédnout 
během zastávek jeho cesty. Jak také známo, církev prosí věřící, aby pomohli cestu papeže financovat svými dary během 
bohoslužeb, před jeho příjezdem. Papež mezitím požádal věřící, aby přispěli na pomoc zatopenému Pákistánu. 
 

Odešel milovník české hudby Sir Charles Mackerras 
15.července zemřel ve věku 84 let dirigent Sir Charles Mackerras, jehož životní dráha byla spjata s propagací Leoše 
Janáčka a české hudby vůbec. Původem z Austrálie a narozen v Americe, Sir Charles se po studiích v Sydney a 
angažmá v londýnském Saddler‘s Wells vydal v roce 1947 na stipendium britské vlády studovat v Praze hudbu a naučil 
se česky. Poté, co mu Václav Talich umožnil návštěvy zkoušek představení v Národním divadle, byl Mackerras 
uchvácen Káťou Kabanovou a pak i dalšími Janáčkovými díly, která později, v sedmdesátých a osmdesátých letech 
uvedl na britskou scénu ENO v londýnském Colliseu i jinde. Nejnověji vydal CD album Dvořákových symfonických 
básní a letos také měl po padesátileté spolupráci opět vystoupit v Praze s Českou filharmonií. Sir Charles byl mnohokrát 
vyznamenán (CBE, v roce 1974 povýšen do šlechtického stavu a v roce 2003 Companion of Honour). Mimo jiné 
obdržel i Královskou medaili za hudbu a v Praze také medaili Za zásluhy 1.stupně a medaili přítele českého umění.  
 

**************************************************** 
                                                 Slovenské centrum Londýn 
Pomáha Slovákom vo Velkej Británii pri hľadání si práce a ubytovania, poskytuje užitočné rady pre život a štúdium vo Velkej Británii a v neposlednom 
rade disponuje možnosťami, ktoré pomáhajú rozvoju slovenskobritských vyťahov vo všetkých sférach (podnikateľskej, sociálnej, kulturnej, atď). 
                                          http://www.slovenskecentrum.sk 
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**************************************************** 
,,Objevil v srdci záhy Boží hlas...‘‘  
 

Promluva kardinála Miloslava Vlka na pohřební bohoslužbě za biskupa Škarvadu... 

                                                                                         
.Drazí, Bůh má s každým člověkem od věčnosti své plány. 
Každému svěřuje úkol ve světě a v církvi, který máme ve 
světle Ducha svatého objevit a s jeho pomocí uskutečnit.                                                                                                      
.      Náš zemřelý spolubratr ve svém srdci záhy objevil Boží 
hlas, který ho zval k následování na cestě kněžské služby. 
Ve své velkodušnosti neváhal za tímto Božím hlasem jít. 
Vyjádřil to v životopisné knize rozhovorů s Bohumilem 
Svobodou, která má jako název i motto citát z proroka 
Jeremiáše: “Svedl jsi mě, Hospodine“ a já jsem se nechal 
svést…                                                                                                                                           
.      V jeho životních osudech, popsaných v této knize a 
shrnutých v mediálních zprávách o jeho smrti i na úmrtním 
oznámení, se promítají dramatické události minulého 
století: nacismus, Druhá světová válka, brzký příchod 
komunismu i 20 let znovunabyté svobody. Po příchodu 
komunismu se nemohl vrátit do vlasti. I z oficiálních 
vatikánských míst dostal radu, aby se domů nevracel. 
Hrozilo by mu totiž zatčení coby „vatikánskému špionovi“ 
a následné vězení. Jaroslav uposlechl. Pochopil, že nebyl 
vysvěcen na kněze jen pro rodnou arcidiecézi, ale pro 
církev.                                                                                                                        
.       Tvrdý osud exulanta, který se desítky let nemohl vrátit 
do vlasti, ho nezastavil na cestě kněžské služby, na níž ho 
Pán povolal. 34 kněžských let prožitých v Itálii může být na 
závěr kněžského roku příkladem věrné služby: služby tamní 
církvi, ve farnosti, služby profesora v diecézním 
bohosloveckém semináři, ve službě univerzální církvi ve 
Státním sekretariátu Vatikánu či ve službě českým věřícím 
roztroušeným v cizině po celém světě.                                                                                                                                                                 
.      V různých funkcích, které zastával v Itálii a v Římě, 
mohl sloužit i církvi u nás doma. Nelze vypočítat všechny 
další úkoly a místa, která postupně v cizině zastával; věrná 
služba v nelehkých situacích…                                                         
.      Své těžké životní situace nesl biskup Škarvada s 
humorem a úsměvem a vždy s křesťanskou nadějí. Svorně 
to připomínají všichni, kdo ho znali a kdo na něj 
vzpomínají. Naděje ho nikdy neopouštěla, ale posilovala. 
Dokázal ji rozdávat druhým. Ve svých promluvách na 
Vatikánském rozhlase ji předával i nám.                                                                                                                                                                                                                

 

  .      Jeho promluvy o kněžství jsme si svého času 
přepisovali na stroji a rozšiřovali pro meditaci. Sloužily u 
nás kněžím i bohoslovcům.                                                .       
.     Jeho věrné kněžské srdce neodmítalo žádný úkol, který 
mu byl v životě dáván. Po pádu komunismu rád přijal 
pozvání ke službě v rodné diecézi, ano čekal, až se bude 
moci vrátit…Protože i ze zahraničí bedlivě sledoval situaci 
církve v naší zemi a znal dobře zdejší poměry, jmenoval ho 
Svatý otec na mou žádost pomocným pražským biskupem. 
Ustanovil jsem ho pak generálním vikářem. Jeho naděje ani 
na této rovině nezklamala a jeho návratem se naplnila…                                                                                                               
.     Kříž vyhnanství nesl jako oběť za pronásledovanou 
církev doma – tak jsem ho slyšel hovořit, když se 
biskupové, kteří se účastnili v r. 1969 v Římě pohřbu 
kardinála Berana, sešli v Nepomucenu a mluvili tu o nové 
situaci po smrti pana kardinála.                                                                                                                                                                             
.      Ani hluboká radostná naděje nemohla vždy úplně 
zakrýt kříže, které nesl…                                                                    
.      V posledních letech jeho života, kdy ho postihla 
nevyléčitelná nemoc, nesl tíhu tohoto kříže trpělivě ve 
stejném duchu…                                                                                                                                                                                   
.      V poslední den jeho života dal Pán svému věrnému 
služebníkovi ještě jednu milost. Po návratu z ciziny jsem ho 
v nemocnici u sester Boromejek navštívil, abych u jeho 
nemocničního lůžka sloužil mši svatou. I když většinu času 
měl zavřené oči, ve chvíli pozdravu pokoje je jasně otevřel 
a pozdravil se s námi, jako by se loučil. Poslední hodiny 
svého života prožil posílen svatým přijímáním. Jeho 
nástupce ve funkci, generální vikář Michael Slavík, měl 
možnost s dalšími blízkými doprovodit pana biskupa při 
jeho odchodu až k branám věčného života. Jeho celoživotní 
naděje se i tady naplnila.                                                                                                                                                                           
.      Jeho kněžský i biskupský život se vyznačoval věrností 
ve službě, radostnou nadějí a pokorným nesením kříže jako 
oběti za církev. Věříme, že nyní před Boží tváří chválí Pána 
za to, že mu ve všech peripetiích života dával sílu, aby 
všechny obtíže překonal. Jistě se za nás, za naše kněze i za 
celou diecézi přimlouvá…                                                    
(Předneseno v pražské katedrále)               

**************************************************** 
                                     British, Czech and Slovak Association  
 pořádá ve čtvrtek 23.září od 18.30 hodin v sále velvyslanectví Slovenské republiky přednášku Jany Burešové                                                            
        Providing a life-line – The Czech Refugee Trust Fund in Britain 1938-50 
    
               BCSA zve i na pravidelné ,,Get to know you'' středy od 19 do 23 hodin v Čs. národním domě,                   
                                                    74 West End Lane, NW6, vždy jednou v měsíci              
     Další info na bcsa@bcsa.co.uk nebo na tel. 0208-902-0328, fax: 0208-795-4875 643  Harrow Road, Wembley, HA0 2EX  
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**************************************************** 
JEŠTĚ Z LONDÝNA I ZE SVĚTA                                    
Vzpomínka na Churchillovu slavnou  
parlamentní řeč během Bitvy o Británii 
20.srpna se v Londýně, před budovou ukrývající tajný Churchillův  
válečný bunkr, odkud premiér řídil vojenské operace, konala  
slavnostní vzpomínka na jeho slavnou parlamentní řeč o nutnosti  
vytrvat v zuřící Bitvě o Británii až do vítězství. Jde o řeč, kterou  
Britové zkráceně nazývají ,,The few‘‘, neboť Churchill tehdy  
mezi jiným o ,,úsilí britských a spojeneckých‘‘ stíhacích pilotů  
-- a tedy i Poláků a našich -- doslova prohlásil:,,Ještě nikdy ve  
sféře konfliktů lidstva nebylo takové množství dlužno takové          Veteráni BoB s Verou Lynn před kopií slavného Spitfire 
hrstce...‘‘ Během vzpomínky,  které se zúčastnila skupina  
britských veteránů Bitvy o Británii a také Churchillova dcera Lady Soames a známá zpěvačka a tehdejší miláček vojáků  
a letců Dame Vera Lynn, zazněly jejich pozdravné projevy, stejně jako shrnutí významu událostí před sedmdesáti lety 
ředitelem muzea Churchillova válečného štábu Phila Reeda. V roce 1940 stála Británie po pádu Francie a evakuaci 
Dunkirku sama proti Hitlerovi a Churchill se stal premiérem 10.května. Bitva o Británii začala v polovině července a 
20. srpna Churchill přednesl k poslancům uvedený projev, který letos zazněl po Reedově rekapitulaci ve skvělém 
přednesu i intonaci známého herce Roberta Hardyho, který Churchilla hraje i ve filmech. Bylo pak opravdu potěšením 
hovořit s veterány a Verou Lynn a piloti na mé otázky nešetřili superlativy o našich letcích. Seržant Wilkinson se s nimi 
přátelil na základně v Duxfordu a prohlásil, že to byl ,,a great crowd‘‘, poručík William Walker si pamatoval, jak jej při 
nácviku bojových manévrů prohnal ve vzduchu náš četař Rajmond Půda ze třistadesítky a velitel perutě Nigel Rose si 
zas pamatoval četaře Jana Plášila z 1. perutě, kde sloužilo až 17 našich pilotů, tedy celá letka/polovina perutě (a tehdy i 
později, v období jejího nočního působení, naše eso Karel Kuttelwascher s 18ti sestřely nepřítele). Fotografování 
významných hostí odpoledne a kvartet RAF s repertoárem válečných melodií zakončily vzpomínkové odpoledne. /jn/ 
 

Malby v římských katakombách sv.Tekly vydaly portréty dalších apoštolů... 
Malby v římských katakombách sv.Tekly datované do počátku čtvrtého století byly nyní vědci očištěny od vápenatých 
nánosů a kromě podobizny sv.Pavla, o které jsme zde referovali před rokem, vydaly i portréty sv.Petra – ano s bílými 
vlasy a širokým bílým plnovousem, jak se traduje dodnes -- a také dalších apoštolů sv. Ondřeje a sv. Jana. Zatíco sv. Jan 
byl vždy zobrazován coby mladík a jeho podobizna v katakombách tomu odpovídá, překvapením je podle archeologů 
podoba sv.Ondřeje jako mladíka, nezadávajícího si nic co do mladého vzezření se sv. Janem. Podobizny apoštolů 
v katakombách sv.Tekly, kde je pohřben i sám sv.Pavel, jsou dosud vůbec nejstaršími známymi podobami apoštolů. 
 

Z Pastierského listu Slovenské biskupské konferencie... 
,,Najvšeobecnejšou možnosťou uvedomele a morálne zodpovedne konať v prospech všeobecného dobra pre všetkých 
občanov sú demokratické voľby. Ľud si volí svojich zástupcov, ktorí v nasledujúcom volebnom období budú riadiť tento 
štát, v ktorom žijeme a od ktorého očakávame vyššie spomínané dobrá: spravodlivosť, pokoj, sociálne istoty, právnu 
ochranu jednotlivcov, rodín i ekonomických subjektov. Nesmieme podľahnúť malomyseľnosti z doterajších skúseností. Je 
tu nová príležitosť.  
Múdrosť, ktorú dáva Duch Svätý nás vedie, aby sme správne rozlišovali a správne sa rozhodovali. Na prvom mieste treba 
zdôrazniť, že z povinnosti svedomia treba sa volieb zúčastniť. Ponechať veci slepému osudu je veľkou morálnou 
nezodpovednosťou. Ak by sme sa takto zachovali, potom nemáme právo sa na niečo sťažovať....‘‘ 
 

Nenechte si ujít, aneb kultura v Londýně v září ve zkratce 
*  Film jako poezie: Festival filmů Františka Vláčila se bude konat v londýnském BFI, v Edinburgu a Glasgow po celý 
měsíc až do 3.října. Jeho filmy: Holubice, Ďáblova past, Markéta Lazarová, Údolí včel, Adelheid, Sirius a další 
opravdu stojí za to vidět, zejména historická dramata, ne nepodobná filmům Bergmana. Spolupořadatelem festivalu je 
České centrum, Londýn. Info: BFI Southbank 020 7928 3232, website: www.bfi.org.uk.                  >>>>>> 

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

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. 

****************************************************
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**************************************************** 
Nenechte si ujít, aneb kultura v Londýně v září ve zkratce (pokr. ze str.5) 
 
*   8.září a 11.září v předposledním a posledním koncertu BBC Proms v Royal Albert Hall zahraje pod taktovkou Jiřího 
Bělohlávka BBC Symphony Orchestra (od 19ti hodin 8.září díla Wagnera, Tansy Davies a Brucknera a od 19.30 hodin 
11.září za účasti sólistů Renée F lemingové (soprán) a Maxima Rysanova (viola) ukázky ze Smetanova Dalibora a 
Dvořákovy Rusalky, plus obvyklý repertoár posledního koncertu Proms. Website: www.bbc.co.uk/proms/2010/ 
*   18.září a až do 30.září vystavuje design pod názvem Home Works známý český designer Maxim Velčovský v rámci 
London Design F estival (stánek E50 během festivalu 23. až 26.září v Earls Court). Velčovského výstava se koná v Mint,  
2 North Terrace, Alexander Square, SW3 2BA. Spolupořadatelem opět České centrum, Londýn. 
*   19.září vystoupí ve Victoria and Albert Museum ve 14 hodin v rámci London Design Festival naše sopránistka 
Tereza Merklová. Učiní tak po přednášce Pamely Howard o Martinů opeře Svatba. Její nafilmovaná produkce 
z loňského roku bude pak promítnuta. Spoluorganizuje České centrum. Info: www.vam.ac.uk a také 
www.pamelahoward.co.uk.  
*   20., 24. a 26. září v 19:30 (a v 15 hodin 26. září) uvede English National Opera Coliseum Janáčkovu operu Věc 
Makropulos pod taktovkou Sira Richarda A rmstronga a s Amandou Roocroft v roli Emílie Martyové. Info: 
Coliseum, St.Martin‘s Lane, WC2N 4ES.  Tel.: 0871 911 0200. Website: www.eno.org. 
*  25. září v 19.30 zahraje v St.Peter’s Church, Petersfield, Hampshire, The Schubert Ensemble v rámci programu 
Southern Orchestral Concert Society: Mahlerův Klavírní kvartet v A moll, Night Song and Garden Quadrille Davida 
K nottse, Klavírní kvartet Martinů a Schubertův Klavírní kvintet ,,Pstruh‘‘ v A. Info: www.southernconcerts.co.uk. 
*   26.září v 19.30 zahraje v Barbican Centre London Symphony O rchestra pod taktovkou Valer i je Gergi jeva se 
sólisty Andrewem Marrinerem (klarinet) a Rachel Gough (hoboj). Na programu Koncert pro orchestr č.1 Rodiona 
Ščedrina, Duet-koncertino pro klarinet a hoboj Richarda Strausse a Mahlerova Symfonie č.5 v C moll. Website: 
www.barbican.org.uk.  // 

**************************************************** 
ZAJÍMÁ VÁS CO SE DĚJE V JINÝCH KRAJANSKÝCH  KOMUNITÁCH? 

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

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

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

                   The Dvořák Society for Czech and Slovak Music 
   
Společnost sdružuje zájemce o českou a slovenskou hudbu a jako registrovaná charita pomáhá hudebníkům a tělesům doma 
          Podrobnosti najdete na internetu ( http://www.dvorak-society.org ) a další rád sdělí Tony Pook, Membership Secretary, 
                            1 Lower F riargate, York Y O1 9SL , T el: 01904-642407    e-mail: membership@dvorak-society.org 
 

**************************************************** 
       VÍTE, ŽE VELEHRAD MÁ TAKÉ VLASTNÍ WEBSITE?   www.velehrad.org.uk   
 
        Nabízí mnoho informací. Příspěvky na obnovu Velehradu či na VZs zasílejte prosíme na adresu: The Trustees, Velehrad, 
  22 Ladbroke Sq,  London W11 3NA, šeky payable to St.Wenceslaus House-Velehrad Charity. Nebo na konto: 6860 9299, sort c. 60-15-33    
 

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

Chcete si pochutnat na tradičních českých a slovenských jídlech a napít se dobrého piva z našich končin? 
Stačí dojet metrem do stanice West Hampstead (NW6) a o pár stovek metrů níž, 74 West End Lane, čeká vytoužené pohoštění... 
   Restaurace otevřena od úterý do pátku 17 -22.30 hod a klub 17 - 23 hod, v sobotu/ neděli 12 - 22.30 hod, klub 12 - 23 hod. Zavřeno 

v pondělí kromě Bank Holidays, kdy je pak zavřeno na druhý den v úterý.  Telefon: Klub 0207 328 013, Restaurace 0207 372 1193 

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

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

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

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