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Cyril a Metoděj,  
Jan Hus a výročí ruské  
okupace roku 1968 
Nevíme jak vypadali svatí věrozvěstové Cyril a Metoděj, 

kteří roku 863 přinesli do našich končin, tedy do  

Velkomoravské říše, víru ve staroslovanském jazyku.  

Existuje sice řada pozdějších středověkých vyobrazení,  

včetně bulharských a ještě více jich bylo namalováno v  

19. století -- například krásný obraz známého polského 

malíře Jana Matejky – ale jak skutečně vypadali, je lépe 

si prostě představovat, neb na tom tolik nezáleží. Třeba  

také podle českého filmu z roku 2013, nebo volně podle  

abstraktního sousoší, které londýnský Velehrad dostal  

darem od kardinála Duky během jeho návštěvy (viz foto).  

    Cyrilometodějská připomínka patří kalendářně do  

prvního týdne července, stejně jako ta husovská, i když ohledně Mistra Jana Husa jsme na tom co do jeho podoby 

poněkud lépe, neboť existuje několik soudobých vyobrazení, i když o jejich věrohodnosti lze pochybovat. Lépe je tedy 

uchýlit se opět k obrazům pozdějším, třeba z romantického 19. století (jako ten zde reprodukovaný). Ano, na podobě 

opravdu nezáleží, i když lidská představivost funguje lépe, pokud je nějakým vyobrazením poněkud stimulována. 

Cyrilometodějské výročí není letos kulaté jako v roce 2013, kdy nával poutníků na moravském Velehradě naznačoval 

slibný návrat k duchovnosti našich národů. Co se však týče Mistra Jana, letos je tomu přesně 600 let, co byl v Kostnici 

upálen a trvalo až do dvacátého století, než byl tento kněz reformátor a někdejší rektor pražské univerzity papežem 

Janem Pavlem II. rehabilitován. Přijímajícím ,,pod obojí způsobou‘‘ dnes asi ani nepříjde, že to byla jedna ze změn, za 

které on bojoval, což londýnské komunitě v červencových dnech vždy připomínával blahé paměti Otec Lang. 

    O Slovenském národním povstání na konci srpna 1944 a o okupaci Československa sovětskou armádou 21.srpna 

1968 byly už napsány knihy, což ani dnes oběma událostem pochopitelně neubírá na dopadu na naše moderní dějiny. 

Zvláště v souvislosti s letošním počinem ruské státní propagandistické televize, která představila onu okupaci ruským 

divákům jako akt bratrské pomoci na žádost našich občanů, podobně jako to tehdy činila oficiální sovětská média. 

Mezi zvláště absurdní tvrzení ,,dokumentu‘‘ patří i to, že odpor proti okupaci tehdy byl jen v Praze, zatímco jinde jsme 

prý ruské tanky vítali a dále, že z budovy Národního muzea na Václavském náměstí bylo na sovětské vojáky stříleno z 

kulometu. Není proto divu, že pseudodokument vyvolal doma pobouření a protesty a také petice požadující, aby jej se 

slovním doprovodem i komentářem, uvádějícím lži na pravou míru, odvysílaly televize v ČR i SR. Jako připomínka 

faktu, že se Moskva vrací ke lžím komunistických médií, by to byl užitečný počin, zejména pro mladší ročníky. /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 

                   Předprázdninovou slouží 5.července P.Tomáš Roule (další až Svatováclavská, 4 října)   
                         

                      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                                                                                                           

Oslava dvojích kulatých 
narozenin a návštěvy sestry 
Bibi se vydařila... 
Sedmého června se po obvyklé mši naší komunity kolem 

londýnského Velehradu (kterou sloužil Otec Josef Mikulášek 

z Říma) konala v nedalekém sále Heythrop College slíbená  

oslava devadesátých narozenin paní Jiřinky Spárbérové a  

pana Antonína Kuči, oblíbených členů komunity. Za správní  

radu Velehradu jim blahopřál ing. Antonín Stáně (poté, co  

tak během mše učinil i Otec Josef) a pak je rada obdarovala  

pěknými dorty, kterými se oslavenci se všemi podělili.        Oslavenci Jiřinka Sparbérová a Antonín Kuča; přicházejí dorty a  

    Oslava byla spojena s přivítáním řádové sestry Bibi, tedy  sestra Bibi s 2. tajemnicí velvyslanectví ČR Karolínou Ščerbej 

Adalberty Šimákové MMM, dlouholeté pracovnice papežské 

nunciatury v londýnském Wimbledonu, kde jak známo,  

mimo jiné obsluhovala pět papežů, kteří tam bydleli během 

návštěv Británie. Sestra Bibi, která se v prosinci dožije 94 let, 

ovšem stejně dlouho spolupracovala s Otcem Langem na  

londýnském Velehradě, kde často pomáhala při různých 

příležitostech a je pamětnicí mnoha tamních událostí a  

osobností, včetně Skotky Roxany Mackay, Otců Rochly, 

Pazderky, či Kadlece a dalších. Nyní žije v Praze. 

    Po občerstvení pak následovala velmi neobvyklá část  

odpoledne, kdy oslavenci pohovořili o tom, jak se jim 

podařilo dostat se z komunistického Československa (včetně 

dokonce velmi dramatického útěku přes šumavskou  

hranici), což vše se zvláště u mladých krajanů, setkalo s  

velkým zájmem a řadou dotazů. Velmi příjemné odpoledne...  
 

Cena Gratias Agit předána rodině 
Josefa Czernina... 
Cenu ministra zahraničí ČR Gratias Agit, udělovanou každý 

rok osobnostem či organizacím, které se výraznou měrou  

zasloužily o šíření dobrého jména České republiky v  

zahraničí, udělil letos ministr Lubomír Zaorálek (bohužel už 

in memoriam) Josefu Černínovi, dloholetému vůdci správní 

rady londýnského Velehradu a pomocníku Otce Langa při vedení oázy našeho exilu v Británii. Cenu, kterou ministr 

udílí od roku 1997, tvoří plastika ve tvaru stylizované křišťálové zeměkoule, dílo to akademického malíře Zdeňka 

Petra, diplom a odznak a za nedávno zesnulého Josefa Czernína, potomka staré a slavné české šlechtické rodiny, ji 

12.června převzala jeho vdova paní Hazel s dcerami (viz foto str.3). Cenu letos obdrželo i dvanáct dalších krajanských 

aktivistů a šiřitelů české kultury ve světě.  
 

Prezident Andrej Kiska na pracovnej návšteve Británie 
Slovenský prezident Andrej Kiska sa na dvojdňovej pracovnej návšteve Británie 22. a 23. júna stretol na hrade 

Windsor s princom Charlesom, so ktorým hovoril o charitatívnej činnosti a pozval ho na návštevu Slovenska. Pred 

stretnutím bol Kiska uvítaný takmer sto slovenskými aj českými krajany na vojenskom cintoríne v Brookwoodu, kde 

položil vence k pamätníku českých a slovenských letcov československých perutí RAF a vojakov našej armády 

v Británii v Druhej svetovej vojne, zaujímal sa o hroby v sprievode veteránov generála Ivana Schwarza a plk. Arnošta 

Poláka (obaja z 311. čs. bombardovací perute) a hovoril s krajanmi (viz fotografie na str. 3).  >>>>>>>>> 

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

     British, Czech & Slovak Association přeje všem hezké prázdniny a srdečně zve na                       

                                setkání ,,Get to know you‘‘  
         ve středu 9. září od 19 do 23 hod. v Čs. národním domě, 74 West End Lane, NW6 
                  Info bcsa@bcsa.co.uk nebo tel. : 0208-795-4875  či na adrese: 643 Harrow Rd, Wembley, HA0 2EX 
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JEŠTĚ Z KOMUNITY A LONDÝNA                                                                                                  

Prezident Kiska v Londýne... (pokr. zo str.2)  
   Večer 22. júna sa prezident Kiska stretol na pôde  

veľvyslanectva SR s britskými osobnosťmi aj krajany.  

Na druhý deň návštevy sa stretol so starostom  

londýnskej City Aldermanom Alanom Yarrowom na  

podujatí Startup Grind na diskusii zameranej na  

prezentáciu Slovenska ako krajiny s potenciálom pre  

inovatívne firmy aj investície a vytváranie nových  

podnikov. V sprievode prezidenta Kisky boli aj  

zástupcovia slovenskej podnikatelskej komunity.  
                                                                                                                                             

Vzpomeneme našich v červenci a                                

srpnu odešlých krajanů                                          

Se zpožděním se dozvídáme, že 27. dubna zemřel pan                                                Prezident Slovenska 

Oldřich Sedláček a také (24.června) dr.ing. Bohumil                                                Andrej Kiska v  

Kobliha, v exilových letech mezi jiným jeden ze                                                      Brookwoodu.  

spolupracovníků Otce Langa v Naardenském hnutí a                                                  Zazněly hymny 

přispivatel do Věstníku a dalších publikací a člen SVU.                                               (nahoře) a provázen 

    V červenci vzpomeneme plk. Vladislava Halaty ze                                              veterány generálem 

311. čs. bombardovací perutě (22.7.1988) a vzápětí                                                   Ivanem Schwarzem 

i velitele 310.čs.stíhací perutě v Bitvě o Británii,                                                      a plk. Arnoštem 

plk/Gp.Cpt. Alexandra Hesse (10. srpna 1981). Dále                                                Polákem (s velvysl.  

vzpomeneme spisovatele Jana Křesadla (autora                                                     Wlachovským) na 

Mrchopěvců, vydaných v r. 1984 u Škvoreckých v                                                    obhlídce hřbitova 

68 Publishers) (13.srpna 1995), a den na to pěvkyně paní Beryl Tučapské (ženy zesnulého dr.Antonína), která  

mnohokrát zazpívala na našich slavnostech a svátcích (14.8.2013). Pak si připomeneme našeho nejlepšího stíhacího 

pilota kpt./Flt.Lt.Karla Kuttelwaschera DFC and Bar, který sestřelil, většinou jako noční pilot, 18 nepřátelských 

letounů (17.8.1959). Pár dní poté vzpomeneme Sgt.Jana Kauckého, dalšího ze slavných pilotů naší 310ky v Battle 

of Britain (23.8.1970) a pak (29.srpna, v den výročí) i obětí Slovenského národního povstání z roku 1944. 

    Správní rada londýnského Velehradu děkuje srdečně za dary manželům Kučovým, Nadje Kelly, paní 

Djurkovič, paní Zdence Dvořákové, Colinovi a Ivaně Heard, pí.Zdence Kolářové, paní Koblihové a panu 

Stanislavu Petráskovi. Pán Bůh zaplať!   
 

ZPRÁVY Z DOMOVA  

Britský premiér jednal o Európe v Bratislave...  
Britský premiér David Cameron povedal v Bratislave počas mezinárodnej bezpečnostnej konferencie, že Slovensko a 
Británia sú strategickými partnerami a privítal podporu slovenskej vlády snahám zreformovať EU. Podľa premiéra Fica 
Slovensko chápe postoje Británie, hoci je malá krajina, ktorá využíva výhody hlbšej integrácie. Je ale dôležite, aby 

nedošlo iba k bilaterálným dohodám veľkých krajín, ale v rámci 28 členských štátov. Fico povedal, že Slovensko nemá 
žiadne kategorické vyjadrenia, že sa v tejto oblasti niečo nedá a podčarkol: ,,Slovenská vláda plne súhlasí s postojom 
britskej vlády, pokiaľ ide o zvýšenie konkurencieschopnosti EÚ. Máme rovnaký názor na zneužívanie sociálných        
                                                      systémov bohatých krajín únie. Chápeme, že je tu legitímna   
                                                      téma posilnenia postavenia národných parlamentov." Ako  
                                                      spojenci v NATO, obaja prediskutovali aj migráciu, situáciu                        
                                                      europskej bezpečnosti a Ukrajiny a podporili Minské dohody.                                                                               
                   

                                        Odešli Ludvík Vaculík a Ladislav Chudík     

                                  V Praze zemřel 6.června ve věku 89ti let spisovatel, fejetonista a                 

                                                       publicista Ludvík Vaculík, autor manifestu Dva tisíce slov,            
                                                       zakladatel samizdatové edice Petlice a autor děl Sekyra,    
                                                       Morčata a Český snář. V Bratislavě zomrel vo veku 91 rokov              
                                                       29. júna jeden z najobľúbenejších slovenských hercov Ladislav               
                                                                Chudík, známý zo seriálu Nemocnica na okraji mesta, z úloh                
                                                       v Slovenskom národnom divadle a z filmov Vlčie diery, Piesnia       
Paní Hazel Czernin s dcerami a s cenou Gratias Agit (viz str.2)  o sivom holubovi, Všetci moji blízki či Putovanie Jana Amosa.                                                                                                                         

*************************************************** 
The Friends of Czech Heritage budou 18. září konat exkurzi do parku Painshill u Cobhamu v Surrey  

KT11 1JE na A245 (z A3). Park byl založen na 158 akrech v 18.stol. a obsahuje mnoho pozoruhodnosti. 
Sraz bude v kavárničce před vchodem a rezervace nutná do 31.srpna (20 liber členové, 30 liber ostatní). Info na 
www.czechfriends.net nebo šeky organizátorům poštou. Adresa: Michael De Val, 12 Oakley Rd, Chinnor, OX39 4HB  
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          Encyklika pápeža Františka Laudato si‘ vyzýva... 
                          

                        Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska prinášá úryvky z encykliky aj krátku syntézu textu                  
                        Dalšie informácie na http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20150618043  
                         
,,Tieto riadky sledujú krok za krokom myšlienkový postup encykliky a pomáhajú vytvoriť si prvú komplexnú predstavu 
o jej obsahu. Čísla v zátvorkách odkazujú na paragrafy v texte encykliky. Názov je podľa sv. Františka Assiského: „Buď 
pochválený, môj Pane“ («Laudato si’, mi’ Signore»), ktorým v Piesni stvorenia pripomína, že Zem, náš spoločný domov, 
„je zároveň akoby našou sestrou, ktorá nás udržiava a živí a je tiež krásnou matkou, ktorá nás objíma vo svojom 

náručí“ (1). My sami „sme Zemou (porov. Gn 2, 7); samotné naše telo je zložené z prvkov tejto planéty, jej vzduch nám 
umožňuje dýchať a jej voda nás oživuje a osviežuje“ (2). „Táto sestra sa búri proti škodám, ktoré jej spôsobujeme 
nezodpovedným využívaním a zneužívaním dobier, ktoré Boh do nej vložil“ (2). Jej výkrik, spolu s výkrikom 
chudobných, vyzýva naše svedomie, aby sme „uznali svoje hriechy proti stvoreniu“ (8). Pápež nám to pripomína 
slovami konštantínopolského ekumenického patriarchu Bartolomeja: „Ľudské bytosti ničia biologickú diverzitu […]; 
prispievajú ku klimatickým zmenám […], znečisťujú vodu, pôdu, vzduch: to všetko sú hriechy“ (8). 
   Primeranou odpoveďou na toto poznanie je to, čo už svätý Ján Pavol II. nazýval „globálne ekologické obrátenie“ (5). 
Na ceste k nemu je nám sv. František Assiský „výnimočným príkladom ako venovať pozornosť tomu, čo je slabé a tiež 
integrálnej ekológii, prežívanej radostne a opravdivo. […] V ňom sa stretá starostlivosť o prírodu so spravodlivosťou 
voči chudobným, spoločenskou angažovanosťou a vnútorným pokojom až do tej miery, že sú neoddeliteľné“ (10). 
   Text sa odvíja od pojmu integrálna ekológia, ako paradigmy, ktorá má vyjadrovať základné vzťahy človeka: s 

Bohom, so sebou samým, s ostatnými ľudskými bytosťami, so stvorením. Ako vysvetľuje pápež v bode 15, tento postup 
vychádza (kap. I) z duchovného načúvania tých najlepších vedeckých poznatkov z oblasti životného prostredia, ktoré 
sú dnes dostupné, aby sme sa „nimi nechali hlboko dotknúť a aby nám poskytli konkrétny základ pre etický a 
duchovný proces, ktoré budú nasledovať“: veda je nástrojom, pomocou ktorého môžeme počúvať výkrik zeme. 
   V nasledujúcom kroku (kap. II) sa encyklika obracia k bohatstvu židovsko-kresťanskej tradície, predovšetkým v 
biblických textoch a tiež v teologickom rozpracovaní, ktoré z nich vychádza. Analýza sa ďalej uberá (kap. III) „ku 
koreňom aktuálnej situácie, aby sme pochopili nielen jej symptómy, ale aj jej najhlbšie príčiny“. 
   Cieľom je vypracovať profil celostnej ekológie (kap. IV), ktorá vo svojich rozličných rozmeroch zahŕňa „špecifické 
miesto, ktoré ľudská bytosť zaujíma v tomto svete a jej vzťahy so skutočnosťou, ktorá ju obklopuje“. 
   Na tomto základe pápež František navrhuje (kap. V) celý rad usmernení na obnovu medzinárodnej, národnej a 
miestnej politiky, pre rozhodovacie procesy vo verejnej a podnikateľskej sfére, pre vzťah medzi politikou a ekonomikou 
a tiež medzi náboženstvami a vedami, sústreďujúce sa na transparentný a čestný dialóg. 
   Napokon na základe presvedčenia, že „každá zmena potrebuje motiváciu a výchovnú cestu“, kapitola VI navrhuje 
„niektoré cesty ľudského dozrievania, inšpirované bohatstvom kresťanskej duchovnej skúsenosti“. V tejto línii sa 
encyklika končí tým, že ponúka text dvoch modlitieb, z ktorých prvá má slúžiť na spoločnú modlitbu s veriacimi iných 
vierovyznaní a druhá samotným kresťanom, čím sa vracia k postoju modlitbovej kontemplácie, s ktorým začínala. 

   V celej encyklike sa neustále pripomínajú a obohacujú niektoré nosné témy, ako je: „úzky vzťah medzi chudobnými 
a zraniteľnosťou planéty Zem; presvedčenie, že všetko vo svete je navzájom úzko prepojené; kritika novej paradigmy a 
foriem moci založených na technologických výdobytkoch; pozvanie hľadať iné spôsoby chápania ekonomiky a pokroku; 
vlastná hodnota každého stvorenia; ľudský zmysel pre ekológiu; nevyhnutnosť otvorenej a čestnej diskusie; vážna 
zodpovednosť medzinárodnej a miestnej politiky; kultúra vyraďovania a návrh nového životného štýlu“ (16). 
   Dialóg, ktorý pápež František navrhuje ako metódu, ktorou možno čeliť problémom životného prostredia a riešiť 
ich, sa uplatňuje aj v samotnom texte encykliky, ktorá sa odvoláva na príspevok filozofov i teológov, a to nielen 
katolíckych, ale aj pravoslávnych (už citovaný patriarcha Bartolomej) a protestantov (Francúz Paul Ricoeur), a tiež 
islamského mystika Ali Al-Khawasa. To isté platí o kľúčovej schéme kolegiality, ktorú pápež František predložil Cirkvi 
na začiatku svojej služby: popri odkazoch na magistérium svojich predchodcov a iné vatikánske dokumenty (zvlášť 
Pápežskej rady), sú časté aj odkazy na postoje mnohých biskupských konferencií zo všetkých kontinentov. 
   V jadre obsahu encykliky Laudato si’ nachádzame túto výzvu: „Aký svet chceme odovzdať tým, ktorí prídu po nás, 
deťom, ktoré tu vyrastajú?“ Pápež František pokračuje: „Táto otázka sa netýka len životného prostredia izolovane, 
pretože túto otázku si nemožno položiť len čiastkovo“; vedie nás k tomu, aby sme sa pýtali na zmysel existencie a na 
hodnoty, ktoré sú základom spoločenského života: „S akým cieľom sme prišli na tento svet? S akým cieľom pracujeme 
a zápasíme? Prečo nás táto zem potrebuje?“: Ak si nepoložíme tieto základné otázky do hĺbky – hovorí pápež – 
„neverím, že naša starosť o ekológiu môže dosiahnuť významný účinok“ (160). 
   Je zrejmé, že po Laudato si’ musí spytovanie svedomia – nástroj, ktorý Cirkev vždy odporúčala na usmernenia 
vlastného života vo svetle vzťahu s Pánom – zahŕňať nový rozmer. Nielen prežívanie spoločenstva s Bohom, s druhými 

a so sebou samým, ale aj so všetkými stvoreniami, s prírodou. Pozornosť, ktorú médiá venovali encyklike už pred jej 
uverejnením, sa sústreďuje najmä na jej aspekty spojené s politikou životného prostredia, o ktorej sa diskutuje na 
celosvetovej úrovni. Laudato si’ zaiste môže a má mať dopad aj na dôležité a naliehavé rozhodnutia, ktoré treba v tejto 
oblasti prijať. Avšak učiteľský, pastoračný a duchovný charakter tohto dokumentu, ktorého prínos, šírka a hĺbka 
nemôžu byť zredukované len na oblasť určovania politiky životného prostredia, nemôže ostať až na druhom mieste.‘‘ 

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

        novinára a spisovateľa Benjamína Kurasa o jeho tvorbe  

Po letnej prestávke bude ďalšia akcia SVU výnimočne vo štvrtok 1.októbra 18.30 v Českom                                  

klube. Žiaľbohu v sobotu (ako vždy) to nie je možné. 

            Info: Věra Vavrečková (0170 2614 767) a Zuzana Slobodová (079 405 19 667). Priveďte priatielov a známých. 
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Z DOMOVA A LONDÝNA VE ZKRATCE       
O Dozvídáme se, že vojenský atašé ČR v Londýně plk. René Klapáč 

(viz foto z Brookwoodu)) končí své diplomatické pověření a vrací se  
do ČR. Pro naší komunitu bylo radostí s ním spolupracovat a  
přejeme mu další skvělou kariéru v armádě a v NATO, což je s jeho 

zkušenostmi a kvalifikacem vlastně nasnadě. O BCSA údajně  

připravuje na konec září vzpomínkový večer na spisovatele Jana 

Křesadla a jeho román Mrchopěvci. O  Deník The Telegraph přinesl 

zprávu, že ruská armáda na velkých manévrech v březnu údajně 
nacvičovala útok na Norsko, Švédsko, Finsko a Dánsko, poté co 
podle scénáře vybuchlo v Moskvě Západem inspirované povstání 

proti prezidentu Putinovi. O  Na bratislavské mezinárodní 

bezpečnostní konferenci prohlásil estonský prezident Toomas Ilves:                                      Pomníček 
,,Máme 70.000 ruských vojáků na cvičení u našich hranic a sedm                                       studentky 
Amerických tanků v Tallinu. Spiegel ale píše, že provokujeme                                            Marie 

Rusko.‘‘  O  Na stejné konferenci prohlásil slovenský prezident                                          Charouskové,                                                                                                             

Andrej Kiska: ,,Není důvod předstírat opak, když jeden z tzv.                                             jedné ze sedmi 
strategických partnerů porušuje mezinárodní právo, oživuje                                              desítek obětí 
rétoriku studené války, přepisuje dějiny a šíří otevřeně nenávistnou                                      srpnové 

propagandu. Západ si tento vývoj ani nepřál, ani jej nezpůsobil.‘‘                                         okupace 1968 

O  V Tlačovom stredisku Svätej stolice bol predstavený pracovný                                         (Praha, Klárov) 

dokument Instrumentum laboris 14. riadneho zasadnutia Synody                                         a plk. René 
biskupov, ktoré sa uskutoční vo Vatikáne od 4. do 25. októbra na                                               Klapáč s plk. 

tému „Povolanie a poslanie rodiny v Cirkvi a v súčasnom svete.“                                                Arnoštem                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                     Polákem ze 311ky 

DOPISY ČTENÁŘŮ: Dopis z Prahy                                                        

A co moje penze? 
Naši státní úředníci dnem i nocí přemýšlejí jak povznést náš národ i jednoho každého z nás. Ani se nelze divit, že 

využivají i plakátové megaplochy, které lemují naše silnice a dálnice, k poučování a usměrňováni občanů.    

   Vzpomínám si, že se před časem na panelech objevilo pozoruhodné dílko, jímž se nás úředníci snažili přesvědčit, 

abychom se více množili. Jednalo se o jakousi karikaturu nahého muže s velkou kudrnatou parukou, obklopeného 

tuctem dítek (rovněž nahatých). Připojený slogan nabádal "Buďte jako Bach a přestaňte si dávat bacha". (Pro méně 

zasvěcené dodávám, že Johan Sebastian byl nejenom skladatelem božské hudby, ale také otcem velkého množství 

potomků.) 

   Tato reklamní akce příliš nezabrala, jak napovídají populační statistiky, které vykazují docela nízkou porodnost v 

letech kolem milenia. S narůstající průměrnou délkou života vyvstává otázka kde sebereme pracující, kteří by v 

příštích desetiletích svými daněmi a odvody uživili stále rostoucí masu ducháčků. Dnes připadají na každého 

penzistu zhruba tři ekonomicky aktivní občané, za příštích deset let se tento poměr změní na jedna ku dvěma. Když 

dnes odvádíme státu sociální pojistné, neinvestují se tyto peníze aby vydělávaly na naše budoucí starobní penze (jak 

to kdysi zavedl moudrý leč absolutistický ministr Bach), nýbrž rychle přetečou do úřadu, který penze platí dnešním 

stařečkům. 

   Ve většině států EU jsou vyhlídky na penzi podobné jako u nás nebo horší. A to i přes zvyšování věkové hranice 

pro odchod do důchodu (zatrapená dlouhověkost roste vždycky ještě o něco rychleji).  

   V sousedním Německu lidé žijí ještě déle než u nás. Statistikové praví, že věk gerontokracie v Německu (t. j. doba, 

kdy většina voličstva bude v penzijním věku) se nezadržitelně blíží. Mají tedy na problém zaděláno, i přes svoji 

nadstandartní pracovitost, šetrnost atd. Respektive měli by, kdyby Německo nebylo také nejžádanější cílovou 

destinací nejenom mladých a pracovitých Turků, Řeků a Španělů, ale nyní i Arabů, Sudánců a mnoha dalších, kterým 

se Evropa jeví jako záchranný člun v bouři dnešního světa. Němci a německý stát jsou - na rozdíl od nás - poměrně 

vstřícní a tolerantní ke statisícům lidiček, kteří přicházejí spustit kotvu v jejich zemi a sdílet jejich blahobyt.     

   Kromě Německa a severských zemí je v dnešní Evropě jen málo těch, kteří by imigranty vítali s otevřenou náručí. 

Dá se říct, že konvence otevřených hranic, včetně Schengenského prostoru, dostává na frak. Maďaři spouští novou 

železnou oponu na srbských hranicích, Francie u Ventimiglia, Britové u Calais, atd. Bruselští eurokrati rozpočítávají 

jak se máme podělit o davy, které se do Itálie a Řecka valí přes Středozemní moře ze severní Afriky, ale jejich návrhy 

se setkávají s mrazivou odezvou. Snad i pro podezření, že mezi tisíci běženců se může ztratit pár těch, kteří přicházejí 

aby rozdmychali svatou válku v Evropě.  

   Česká republika, podobně jako její tři partneři ve Visegradském uskupení, boduje v hodnocení vstřícnosti k 

přistěhovalcům v těsné blízkosti nulových hodnot. Počet osob, které zde získají azyl, nebo povolení k trvalému 

pobytu, je téměř zanedbatelný. Jsme připraveni akceptovat Slováky, lidé z Ukrajiny u nás jsou vítáni na práci, kterou 

my bychom za ty peníze nedělali, a tím to vlastně končí. Němce, Američany, Brity a podobné rádi přivítáme, když 

přinášejí peníze, investice a pracovní příležitosti.        

   Od dob, kdy starý pan Dientsbier s ministrem Genscherem stříhali ostnaté dráty na hranicích, už je to zase 

nějakých pětadvacet let.                                    Z letní Prahy do Londýna zdraví Honza Krátký 
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Nenechte si ujít, aneb trochu kultury v Londýně v červenci a srpnu  

o   Od 7. července až do 28.července bude ve dvaceti kinech Picturehouse v různých městech pokračovat turné 

českých filmů Made in Prague. Info: (organizátor) České centrum (viz níže) a České filmové centrum.   

o   9. júla od 21.15 a 10. júla od 19 hod. zahraje vo Slovenčine v divadle Cambridge Junction, Cambridge, na 

festivale Hotbed 2015 skupina Na Peróne hru Fasbook. Info: www.junction.co.uk a 01223 511 511 

o   12.července ve 11.30 zahraje ve Wigmore Hall, 36 Wigmore St., W1U 2BP, Modigliani Quartet. Na programu: 

Šostakovičův Smyčcový kvartet č.1 v C dur a Dvořákův Smyčcový kvartet v F moll. Info: www.wigmore-hall.org.uk 
a 020 7935 2141. 

o   19.července v 18.30 vystoupí v The Pheasantry, 152 Kings Rd, SW3 4UT populární česká jazzová skupina Prime 

Time Voice - Dana Šimíčková, Taťána Roskovcová a Marta Marinová s instrumentací Jiří Kovář, kytara, 
Jaroslav Šimíček, bass a Petr Mikeš, bicí. Vstupné 15 liber. Info: www.pizzaexpresslive.com nebo po pracovní  
době http://www.dana-simickova.cz/primetime-voice-aj.htm a telefon: 020 7439 4962 

o   Od 1. do 8.července se koná každoroční Cheltenham Music Festival, kde zazní i díla našich skladatelů. Info: 

0844 880 8094 a www.cheltenhamfestivals.com  Hudební festivaly se v červenci konají také v Petworth a Frome  

o   Od 3.srpna se v londýnské Royal Albert Hall, SW7 2AP, konají každoroční koncerty Proms, opět s řadou děl 

našich skladatelů. Info: www.bbc.co.uk/proms a www.royalalberthall.com a 0845 401 5040  

o   Až do 31.srpna budou v Hampton Court Palace, Kingston on Thames, Surrey pokračovat oslavy 500. výročí paláce 

a při této příležitosti se denně od 11 hod.koná historické představení Od časů Tudorů až po dnešek s profesionálními 
herci. Máte-li rádi našeho herce Filipa Stáně (uměl. jméno Philip Benjamin), spatříte jej tam kromě pondělí a úterý 
v rolích Henryho VIII. a Charlese I. Info: http://www.hrp.org.uk/HamptonCourtPalace/WhatsOn/time-plays 

o   The Dvořák Society for Czech and Slovak Music zachránila unikátní nahrávky oper Leoše Janáčka Jenůfa a 

Bedřicha Smetany Dalibor z padesátých let pod taktovkou vynikajícího českého dirigenta Viléma Tauského a vydala 
CD, které lze zakoupit na billandvera@btinternet.com a 01704 564 025 (32 Blundell Drive, Southport PR8 4RE)   

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