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Výročí Dunkirku a 
vylodění v Normandii 
připomínají i naše hrdiny  
Uplynulý měsíc končil v Británii vzpomínkami na oběti  

evakuace z nacisty obsazované Francie, konkrétně z pláží  

u města Dunkirk (či Dunkerque) před 75ti lety. Během  

operace zvané Dynamo bylo tehdy pod nepřátelskou  

palbou s pomocí 700 narychlo z Ramsgate přivolaných  

civilních lodí, člunů i lodiček evakuováno 400.000 

britských, belgických a francouzských vojáků a zahynulo,  

bylo zraněno, nebo bylo zajato na 90.000 dalších. Jsou  

známy případy torpedoborce HMS Grenade který byl  

zapálen nacistickým leteckým útokem přímo v            Zbylé čluny od Dunkirku se co rok vydávají z Ramsgate vzpomínat 

dunkirkském přístavu či civilního kolového parníku MV  

Crested Eagle, na kterém po dalším leteckém útoku uhořely tři stovky evakuovaných. I letos se přes kanál vydalo pět 

desítek člunů, aby tam rodiny vzpomněly padlých. Dunkirk nám ovšem připomíná i mnohaměsíční obléhání onoho 

nacisty opevněného města 1.čs. obrněnou brigádou generála Aloise Lišky CBE, DSO o čtyři roky později. Naši 

bojovníci v počtu 4.370 vojáků se třemi stovkami tanků Cromwell a stovkou děl obléhali německou posádku v počtu 

12.000 a s pěti stovkami děl. Při útocích, kterých se zúčastnil jako velitel tanku i náš londýnský veterán Rudolf Čapek, 

padlo 195 našich vojáků, ale nacisté se odmítali vzdát a učinili tak až 9.května 1945. Brigáda dostala pak konečně 

povolení přesunout se do osvobozené vlasti, do Plzně, až 18.května. 

     Počátek června je pro nás, co se týče výročí, stejně významný, neboť, jak je dobré opět připomenout, vylodění 

spojenců v Normandii 6.června 1944 se zúčastnilo od samého rána patrolováním ve třech dvouhodinových turnusech 

nad invazními plážemi i 36 spitfirů 134. čs. stíhacího wingu, složeného z našich tří stíhacích perutí (310, 312 a 313) 

pod velením W/Cdr Tomáše Vybírala DFC. Jinde také patrolovalo pět liberátorů naší 311. bombardovací perutě na 

protiponorkových hlídkách a v noci na mosquitech i letci naší 68. noční perutě, kterým pro jejich ostrý zrak pár let 

předtím navrhla sovu do znaku peruti během návštěvy sama královna matka (motto: ,,Vždy připraven‘‘).  

     Máme tedy na co být hrdi a vzpomínáme našich obětí na všech frontách oné války i při každoročních 

vzpomínkových setkáních na vojenském hřbitově v Brookwoodu, což před měsícem, u příležitosti výročí konce války, 

učinilo i letos několik desítek krajanů spolu s našimi veterány.  

     Pro naší komunitu kolem londýnského Velehradu je ovšem letos počátek června velmi radostný, neboť jsme se 

právě dozvěděli, že budeme mít opět vlastního českého kněze, Otce Vojtěcha Eliáše, nynějšího pražského biskupského 

vikáře (viz více str.2), kterého známe od předchozích návštěv a přivítáme natrvalo na Svatováclavské 4. října! /jn/                   

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

       české mše v kapli kláštera Maria Assumpta 

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

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

                           Příští dvě slouží 7.června a 21.června P.Josef Mikulášek 

                  7. června take společně oslavíme 90té narozeniny pani Jiřinky Sparbérove a Antonina Kuči…        
                        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                                                                                                           

Londýnský Velehrad bude  
mít opět stálého kněze  
Londýnská krajanská komunita kolem Velehradu bude mít 

od podzimu stálého kněze, jako tomu bývalo za časů blahé 

paměti Otců Langa a Pazderky. Jejich důstojným nástupcem 

bude rozhodnutím kardinála Dominika Duky a České  

biskupské konference P. dr. Vojtěch Eliáš, dosavadní pražský 

biskupský vikář (viz oficiální foto ČBK v rámečku).  

   Otec Eliáš je už nyní v naší komunitě oblíben a znám z  

řady návštěv Londýna a Velehradu, včetně časů Otce Langa. 

Byl také členem doprovodu kardinála Duky na jednání s 

westminsterským arcibiskupem Nicholsem v květnu 2012, či 

jednání biskupa Malého s biskupem Hopesem o rok později. 

Sloužil i poslední Svatováclavskou ve staré budově  

londýnského Velehradu či při rozloučení s onou budovou a  

později sloužil mše i v naší nynější kapli Maria Assumpta.  

   Otec Eliáš hovoří dobře anglicky a je zvyklý na  

diplomatická jednání, což se mu bude hodit už koncem června,  

kdy přijede se Správní radou a londýnským vikariátem jednat  

o založení české katolické misie v Londýně, v nové  

budově Velehradu ve čtvrti Barnes, blízko Hammersmith  

Bridge. Budova se však stále přestavuje a on proto bude zatím 

po nějaký čas sídlit jinde a mše na Kensington Square budou  

pokračovat jako dosud. Jeho první bohoslužbou pro nás by 

měla být 4.října tradiční Svatováclavská v kapli Maria  

Assumpta. Jak si představuje svou činnost zde, naznačuje v 

pozdravném poselství naší komunitě (viz text v rámečku). 

   Při této příležitosti je snad užitečné dodat, že komunita 

kolem londýnského Velehradu čekala na tuto radostnou 

zprávu po řadu let a tímto Otce Vojtěcha Eliáše mezi námi 

srdečně vítáme! Snad je užitečné také připojit na důkladnější 

seznámení jeho oficiální životopis ze stránek vikariátu:  
 

P. dr. Vojtěch Eliáš 
,,Narodil se 2. 3. 1967 v Liberci. Je bratrancem herce a komentátora Jana Krause. Vystudoval Cyrilometodějskou 

bohosloveckou fakultu v Praze se sídlem v Litoměřicích (1985–1990), a v letech 1994–1998 Universitu Pontificia 

Salesiana v Římě, obor historie, teorie a metodika vzdělávání. Na kněze byl vysvěcen v roce 1991 a působil ve 

farnostech Příbram, Dobříš, Hostivice Praha-Vinohrady, vypomáhal také v několika anglicky hovořících pražských 

farnostech. Od roku 1992 působí i jako pedagog, vyučoval na Arcibiskupském gymnáziu, na VOŠ Jabok v Praze a na 

KTF UK. Od roku 2002 byl pověřen vedením katedry praktických oborů a je proděkanem na KTF UK. V roce 2010 se 

navíc stal prezidentem Arcidiecézní charity Praha. Založil Centrum drogové prevence v Hostivicích, které obdrželo 

několik grantů pro realizaci primární protidrogové prevence. Kompetence zahrnují:charitativní a diakonická činnost 

Arcibiskupství Pražského včetně zahraničních charitativních aktivit AP, Arcidiecézní charita a farní charity, ostatní 

charitativní instituce zřízené AP, pastorace nemocných, duchovní a pastorační péče o seniory, duchovní služba ve 

státních i církevních zařízeních a v dalších zařízeních poskytujících sociální a zdravotnické služby, včetně návrhů na 

jmenování a odvolání osob zajištující duchovní péči v těchto zařízeních, koordinace služby nemocničních kaplanů – 

kněží, včetně návrhů na jmenování a odvolání ze služby.‘‘                                                               

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

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

                  TRADIČNÍ LETNÍ GARDEN PARTY 
     v sobotu 6.června v 15 hod v prostorách a zahradě Velvyslanectví SR a ČR    

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

 a na setkání ,,Get to know you‘‘ každou druhou středu v měsíci od 19 do 23 hod. v Čs. nár. domě, 74 West End Lane, NW6 

*Info a registrace: emb.london@mzv.sk a bcsa@bcsa.co.uk nebo tel. : 0208-795-4875  či na adrese: 643 Harrow Rd, Wembley, HA0 2EX 
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Dar i úkol...   
Jestliže platí, že sdílená radost je 

dvojnásobná radost, tak bych se  

chtěl s Vámi podělit o svoji  

radost: k mému velkému  

překvapení mne pan kardinál  

Dominik Duka pověřil od  

podzimu 2015 pastorací krajanů  

v Londýně a okolí. 

    Osobně to považuji za velký dar – dar, který mi 

dovolí, abych se po letech, kdy jsem přednášel na 

Univerzitě a později se staral o fungování Charity, 

zase věnoval pastoraci, tzn. práci, která je 

nejvlastnější kněžskému poslání. Pastorace – tedy 

bohoslužba a pomoc lidem na jejich cestě k Bohu – 

byla moje základní motivace pro kněžské svěcení, a 

tak považuji za nesmírný dar, že mým novým 

posláním je pastorace v Londýně. 

    Jenže všichni, kdo situaci mezi krajany trochu 

znají, tak vědí, že pojem Velehrad v Londýně 

neznamená jenom pastoraci: je to také velký úkol. 

Velký úkol navázat na požehnané působení P. Jana 

Langa S.J., velký úkol pokračovat v myšlence 

londýnského Velehradu dál a rozvíjet centrum, které 

by nejen na poli duchovním, ale i společenském, 

vzdělávacím a kulturním vyzařovalo do anglického 

okolí a možná až na starý kontinent do České 

republiky porozumění, přívětivost, pravé hodnoty 

lidského ducha a rozvíjelo všechno dobré. 

    To první – totiž dar být poslán jako kněz, je mou 

a snad i Vaší radostí, to druhé – pokračovat v rozvoji 

myšlenky Velehradu je velký úkol: jedno i druhé 

přijímám s důvěrou v Boží pomoc a také ve Vaše 

zapojení.  

    Kéž nám Bůh dopřeje, abychom společně 

vytvářeli dílo, které bude k oslavě Boží a radostí nás 

všech! 

Vojtěch Eliáš 

biskupský vikář pražský 
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JEŠTĚ Z KOMUNITY A LONDÝNA                                                                                                  

Velvyslanec Žantovský povede  
Knihovnu Václava Havla 
Nynější velvyslanec ČR v Londýně Michael Žantovský povede  
podle zpráv českých médií od podzimního ukončení současné  
diplomatické mise známou Knihovnu Václava Havla v Praze.  
Vzhledem k tomu, že Žantovský byl -- před šestiletým  
působením v senátu parlamentu ČR jako předseda výboru  

pro zahraničí, obranu a bezpečnost a před pozdějším  
velvyslancováním v USA a Izraeli -- prvním mluvčím,  
tiskovým tajemníkem a poradcem Václava Havla, je vedení 
knihovny jaksi ,,logickým‘‘ krokem. Blahopřejeme!  
                                                                                  Otec Eliáš na Svatováclavské mši na starém Velehradě 

Sir Nicholas Winton oslavil 106!              
Známý zachránce 669ti většinou židovských dětí z nacisty obsazovaného Československa za pomoci osmi zvláštních 
vlaků z Prahy do Londýna na počátku Druhé světové války, Sir Nicholas Winton, oslavil 18. května 106té narozeniny  
(viz foto z vzpomínkové oslavy minulý rok). Je dobré připomenout, že kromě oněch vlaků, Sir Nicholas také zorganizoval 
nalezení rodin, které se o děti pak jako o své vlastní staraly. Congratulations! 
 

Templetonovu cenu po Halíkovi dostal Kanaďan dr.Vanier 
Prestižní mezinárodní cenu Tempetonovy nadace obdržel 18.května po loňském ocenění našeho Mons. Prof. Tomáše 
Halíka Kanaďan dr.Jean Vanier, zakladatel komunit L’Arche, kde spolu žijí lidé s intelektuálními handikapy s lidmi 
takto nepostiženými. Vanier začal komunity budovat v roce 1964 a dnes jich už funguje 147 ve 35ti zemích a 1500 

komunit podpůrných v dalších 82ti zemích. Jeho opravdovost, obětavost, skromnost a nezištnost jsou opravdu 
pozoruhodné. Mezitím 16.května zemřel po těžké nemoci lékař a filantrop dr. John Templeton, syn zakladatele nadace.  
 

Vzpomeneme našich v červnu odešlých           
V červnu budeme mezi jinými vzpomínat na loni zesnulou mjr.Ninu Dobosharevich, volyňskou Češku a členku našich  
jednotek na Blízkém východě (3.6., ve věku 94 let), dále pak na biskupa Jaroslava Škarvadu (14.6.), a dlouholetou  
,,strážkyni‘‘ londýnského Velehradu, Skotku Roxanu Mackay, hovořící plynně česky s moravským přízvukem (22.6.). 
   Správní rada charity Velehrad velmi srdečně děkuje za peněžní dar rodině Brázdilových (pozůstalé po navigátorovi  
311.čs.bombardovací perutě, pplk.Jaroslavovi) a paní Halatové, vdově po kolegovi z 311ky Fl/Sgt Vladislavu Halatovi.       
    Dozvídáme se, že 15. května byla v Mortlake Crematorium pohřbena v 90ti zemřelá psycholožka dr.Eva Martin.  
 

Z DOMOVA  

Čo zostalo v Československu po ruskej okupácii...   
Slovenské noviny SME priniesly k výročiu odchodu sovietských vojsk následujúci komentár: ,,Pred takmer 25 rokmi sa 

začal odsun ruských okupačných vojsk z nášho územia. Príliš rýchlo sme zabudli, čo nám ich prítomnosť priniesla a 
už si ani nevieme predstaviť, čo by to znamenalo, keby sa vrátili späť. 
    Naša krajina bola 41 rokov politicky okupovaná sovietskym Ruskom, z toho 21 rokov sme prežili pod priamou 
ruskou vojenskou okupáciou. Základne, sklady a veliteľstvá vojsk, ktoré v auguste 1968 na pásoch tankov   
                                                  rozniesli pokus našich otcov a matiek o slobodu a demokraciu,   
                                                  sa viac ako dve dekády rozvaľovali na Sliači, vo Zvolene a                               
                                                  v Banskej Bystrici, v Ružomberku, Komárne, Štúrove, Rožňave,                       
                                                  Jelšave, Nových Zámkoch, Rimavskej Sobote, Lešti, vo Vrútkach,                                
                                                  Nemšovej, Novom Meste nad Váhom, Rači i v Malackách. Zostala po                                                                                    
                                                  nich kontaminovaná pôda a zničené nádeje a životy celej generácie             
                                                  Slovákov a Čechov. 

   V roku 1968, keď k nám vtrhla sovietsko-ruská okupačná 
armáda, bol hrubý domáci produkt na hlavu v susednom Rakúsku, 
hneď za ostnatými drôtmi, 1700 dolárov. U nás v Československu 
asi 1100. Rozdiel 35 percent. 

                                                     Keď v roku 1991 po 23 rokoch opustil územie Československa            
                                                  posledný zo 73 500 okupačných vojakov, 18,5-tisíca dôstojníkov, 44              
                                                  300 ich príbuzných, 1100 tankov, 100 lietadiel a 170 vrtuľníkov, bol   

                                                  HDP na hlavu v Rakúsku 22 300 dolárov – a v Československu                         
Sir Nicholas Winton na vzpomínkové oslavě před rokem  okolo 3700. Rozdiel bol 6-násobný.‘‘ 

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

  zve malé, velké, staré i mladé krajany s dětmi na 
    DĚTSKÝ DEN a Velké sportovní klání 6.června mezi 11 a 14 hodinou 
                 v Tooting Bec Park u převlékáren u křižovatky Dr.Johnson Avenue a Tooting Bec Rd 
vzít s sebou piknik, deku, jídlo, pití – registrace závodníků od 11 hodin – skákání, běhání, přetahování lanem, atd 
 
     Vstupné symnbolické, 2 libry za dítě, lístky k zakoupení na www.okenko.co.uk a kontakt na c.okenko@hotmail.co.uk 
                 SPONSOŘI: Charita Velehrad, Kingdom of Cakes, Czech School without Borders 
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Z DOMOVA VE ZKRATCE  
O  Český prezident Miloš Zeman se 9. května na rozdíl od předních západních politiků sešel v Moskvě s ruským 

prezidentem Putinem k hodinové schůzce, ale nezúčastnil se vojenské přehlídky a jednal se slovenským premiérem 
Ficem. Zeman pak řekl, že jej Putin ujistil, že Rusko nebude vojensky zasahovat na Ukrajině a že by sankce EU mohly 
proto zanedlouho skončit. Fico měl jet do Moskvy podruhé v červnu už po ruském zákazu vjezdu řadě politiků EU! 

                    DUCHOVNÉ SLOVO                                                                             

          Povolanie chrániť zväzok muža a ženy 
 

                         Tretia katechéza pápeža Františka na tému rodiny 
 
                   „Drahí bratia a sestry, dobrý deň!  
V minulej katechéze o rodine som sa pristavil pri prvom rozprávaní o stvorení ľudskej bytosti v prvej kapitole knihy 

Genezis (1,27) kde je napísané: «Boh stvoril človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril». 
   Dnes by som chcel dokončiť toto zamyslenie druhým rozprávaním, ktoré nachádzame v druhej kapitole. Tu čítame, 
že Pán potom, ako stvoril nebo a zem, «utvoril z hliny zeme človeka a vdýchol do jeho nozdier dych života. Tak sa stal 
človek živou bytosťou» (Gn 2,7). Je to vrchol stvorenia. No niečo chýba. Potom Boh umiestni človeka do prekrásnej 
záhrady, aby ju obrábal a strážil (porov. Gn 2,15). 
   Duch Svätý, ktorý inšpiroval Bibliu, predkladá na chvíľu obraz muža, ktorý je sám – niečo mu chýba –, je bez ženy. 
A hovorí o Božej myšlienke, takmer o pocite Boha, ktorý naň hľadí, pozoruje osamelého Adama v záhrade: je slobodný, 

je pánom..., no je sám. Boh vidí, že to «nie je dobré», je to ako istý nedostatok spoločenstva, chýba mu spoločenstvo, je 
to nedostatok plnosti. «Nie je to dobré» - hovorí Boh – a dodáva: «chcem mu urobiť pomoc, ktorá mu bude podobná» 
(porov. Gn 2,18). 
   A tak Boh predstavuje človeku všetky zvieratá; človek každé z nich pomenuje vlastným menom – a toto je ďalší 
obraz človekovho vládnutia nad stvorením – ale v žiadnom živočíchovi nenachádza niekoho, kto by mu bol podobný. 
Človek je naďalej sám. Keď mu Boh napokon predstaví ženu, muž s radosťou zistí, že toto stvorenie, a jedine toto, je 
jeho súčasťou: «kosť z mojich kostí, mäso z môjho mäsa» (Gn 2,23). Konečne je tu odzrkadlenie, je tu vzájomnosť. A 
keď nejaká osoba – priblížim to na príklade pre lepšie pochopenie – chce podať ruku inej, musí ju mať pred sebou. Ak 
niekto vystrie ruku a niet tam nikoho, komu by ju podal, chýba mu vzájomnosť. Tak to bolo aj s mužom, ktorému 
niečo chýbalo k tomu, aby dosiahol svoje naplnenie, chýbala mu vzájomnosť. Žena nie je «replikou» muža; prichádza 
priamo z Božieho stvoriteľského gesta. Obraz «rebra» vonkoncom nevyjadruje nižšie postavenie či podriadenosť, ale 
naopak, že muž a žena sú tej istej podstaty a sú komplementárni, dopĺňajú sa, majú i túto reciprocitu. A tá skutočnosť 
– stále sme pri tom istom podobenstve, – že Boh tvorí ženu, kým muž spí, podčiarkuje, že ona nie je akýmsi spôsobom 
výtvorom človeka, ale je stvorením Božím. A ozrejmuje aj ďalšiu vec: aby muž našiel ženu – a môžeme povedať, aby 
našiel lásku ženy –, teda aby našiel ženu, musí si ju muž najprv vysnívať, a potom ju nachádza.  
   Božia dôvera v muža a ženu, ktorým zveruje zem, je veľkorysá, priama a úplná. Spolieha sa na nich. No hľa, zlý 
duch vnáša do ich mysle podozrenie, pochybovačnosť a nedôveru. A napokon prichádza na rad neposlušnosť voči 
prikázaniu, ktoré ich chránilo. Upadnú do delíria všemohúcnosti, ktoré všetko zamorí a zničí harmóniu. Aj my ho 
veľakrát pociťujeme v našom vnútri, my všetci.  
   Hriech plodí nedôverčivosť a rozdelenie medzi mužom a ženou. Ich vzťah je úkladne ohrozovaný tisícimi podobami 

zneužívania a podrobovania si, ľstivých zvodov a pokorujúcej panovačnosti, až po tie najdramatickejšie a 
najnásilnejšie. Dejiny nesú ich stopy. Pomyslime si, napríklad, na negatívne excesy patriarchálnych kultúr. Myslime 
na mnohoraké formy mužského šovinizmu, kde bola žena považovaná za druhotriednu. Myslime na účelové využívanie 
a komercializáciu ženského tela v dnešnej mediálnej kultúre. No myslime aj na súčasnú epidémiu nedôvery, 
skepticizmu a dokonca nevraživosti, ktorá sa šíri v našej kultúre – zvlášť vychádzajúc z istej pochopiteľnej nedôvery zo 
strany žien – vzhľadom na taký zväzok spojenectva muža a ženy, ktorý by bol schopný zároveň hlboko skvalitniť 
intimitu spoločenstva a súčasne chrániť dôstojnosť rozdielnosti. 
   Ak nenájdeme viac sympatie voči tomuto zväzku, schopnému umožniť novým generáciám vymaniť sa z nedôvery a 
ľahostajnosti, budú deti prichádzať na svet čoraz viac z tohto zväzku vykorenené, a to už od materského lona. 
Spoločenská devalvácia tohto stabilného a životodarného zväzku muža a ženy je istotne stratou pre všetkých. Musíme 
opäť priznať česť manželstvu a rodine! A Biblia vypovedá jednu krásnu skutočnosť: muž nájde ženu, stretnú sa 
navzájom, a muž musí čosi zanechať, aby ju našiel naplno. A preto muž zanechá svojho otca a svoju matku, aby šiel k 
nej. Je to nádherné! Toto znamená vykročiť istou cestou. Muž je celý pre ženu a žena je celá pre muža.  
   Ochrana tohto zväzku muža a ženy, i keď sú hriešni a zranení, zmätení a pokorení, nedôverujúci a neistí, je teda 
pre nás veriacich zaväzujúcim a oduševňujúcim povolaním uprostred podmienok dneška. To isté rozprávanie o 

stvorení a hriechu nám vo svojom závere predkladá nádherný obraz: «Pán, Boh, urobil mužovi a jeho žene kožený odev 
a obliekol ich» (porov. Gn 3,21). Je to obraz nežnosti voči tejto hriešnej dvojici, ktorý nás privádza do nemého úžasu: 
Božia nežnosť voči mužovi a žene. Je to obraz otcovskej opatery voči ľudskej dvojici. Boh sám sa stará a chráni svoje 

veľdielo.                                                      Preklad: Slovenská redakcia VR (zo stránok TK KBS) 

*************************************************** 
       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  Rusko sa zreteľne ,,snaží oslabovať jednotu štátov EÚ‘‘ po tom, čo jej schopnosť aktívne reagovať na udalosti na 

Ukrajine zaskočila mnohých mimo únie. Uviedol to prezident SR Andrej Kiska na konferencii o zahraničnej a 
európskej politike na ministerstve zahraničných vecí a pripomenul, že Ukrajinu považuje za prioritu zahraničnej 
politiky Slovenska, podobne ako západný Balkán. Kiska konstatoval, že rozhodnutia EÚ v súvislosti s konfliktom 
na východe Ukrajiny boli prijaté konsenzom za účasti Slovenska a so súhlasom vlády a že je naozaj v záujme 
Slovenska zachovať jednotu únie: "Rovnako, ako stojím za jednotou EÚ, budem stáť na strane tých, ktorí sú 

presvedčení, že Európska únia predstavuje riešenie, a nie problém.‘‘ O  První máj byl v prostorách velvyslanectví ČR  

a SR už počtvrté ve znamení studentského majálesu. Po zahájení oběma velvyslanci moderovali večer loňští král a 
královna David Srbecký a Andrea Straková a hrál a tančil soubor Morena. Nakonec došlo k volbě nového královského 

páru a stali se jím Martin Opatovský a Veronika Janečková.  O  V Prešove a v Košiciach prebiehala uplynulý mesiac 

zbierka materiálnej humanitárnej pomoci pre ukrajinské rodiny z vojnovej oblasti. Vďaka angažovanosti rodín a 
dobrovoľníkov sa podarilo vyzbierať cca 3 700 kg rôznych potravín, drogériového tovaru a inú pomoc (TK KBS). 
 

DOPISY ČTENÁŘŮ: Dopis z Prahy                                                        

Sám v bouřícím davu... 

Když jsem se letos koncem dubna vrátil z Londýna, Praha už byla zase taková, jaká má na jaře být. Na Petříně 

všecko buďto kvetlo, anebo se chystalo rozkvést. I lidičky na ulici, kteří člověku po návratu z ciziny připadají 

zamračení, se zdáli být docela v pohodě.  

    Vzpoměl jsem si na jaro osmašedesátého, kdy bylo taky takhle krásně, ale ještě k tomu nám bylo maličko přes 

dvacet. A strana s vedoucí úlohou demokratizovala, i když říkala, že i v té nové demokracii si vedoucí úlohu podrží. 

Tedy, že vládnout bude i nadále. To mi už tehdy připadalo dost divné, ale příliš jsem se tím v ten moment netrápil. 

Ostatně, zdálo se, že horší to nebude, policajtů už jsme se teď příliš nebáli a koncem semestru měl člověk taky jiné 

starosti. Na krku bylo zkouškové období. Jaro-nejaro, demokratizace-nedemokratizace, bylo třeba dohnat zmeškané 

přednášky, neodevzdaná cvičeni a proklímané semináře.  

    Několikrát za týden jsme - kamarád Jirka a já - chodili do Klementina do Univerzitky. Muselo se tam být zticha, 

radio tam člověk pochopitelně pouštět nemohl, takže možnost něco nastudovat byla relativně slušná. Ledaže by tam 

člověk usnul, což se některým kolegům občas stávalo.  

    Abychom si dali trochu oddech, chodili jsme z fakulty z Dejvic pěšky přes Hradčany, Malou Stranu a Karlův 

most. Jednou jsme zase mezi druhou a třetí dorazili do Klementina, ale v knihovně už bylo tak plno, že jsme tam i při 

nejlepší vůli nenašli místečko volné. Moc jsme toho nelitovali a se sluníčkem v zádech jsme kráčeli dál po nábřeží.  

    Mezi Rudolfinem a právnickou fakultou jsme náhodou potkali dvě holky z mediny, které jsme trošku znali. Dali 

jsme s nimi řeč a ony pravily, že je demonstrace študáků, kteří chtějí doktora Císaře za prezidenta (dlouholetý 

"dělnický" prezident Novotný totiž právě rezignoval).     

    Bylo tehdy známo, že Císař je v ÚV tak trochu jednooký král. Když totiž chtěli soudruzi z ústředního výboru 

vyhazovat z fakult všechny, které na prvního máje nachytali u Máchy na Petříně, tak nebyl jednomyslný. Já osobně 

jsem nikdy nevzal za svou teorii, která rozdělovala komunisty na zuřivé a ty slušnější a tak jsem se příliš necítil na to 

se za Císařovo prezidentství zasazovat. 

    Ty medičky byly ale opravdu velice hezké a tak jsme se s nimi připojili k mladistvému davu, který směřoval na 

Gorkáč (nyní Senovážné nám.), kde tehdy seděla poslanecká sněmovna.  

Dav postupně narostl na hodně tisíc a cestou tu a tam zaskandoval hesla, ze kterých si dodnes pamatuji "Císař na 

hrad!" a " Čest, mír a Císař!". Což mi tehdy připadalo docela vtipné.  

    Došli jsme na Gorkáč a skandovalo se už téměř bez přestávky. Skandoval teď už i Jirka, medičky skandovaly už 

od Prašné brány. Vedle nás stál hoch v kožené bundě a křičel silným hlasem střídavě "Ať žije Císař" a " 'sou to 

svině."  

    Já jsem po prezidentovi Císařovi netoužil, do skandování se mi nechtělo, a tak jsem byl zticha. Mezi nadšeným a 

halasícím davem jsem si tím pádem připadal dosti nepatřičně.  

    Císař posléze vystoupil na balkon a poděkoval studentům za přízeň. Tím demonstrace skončila, dav se rozptýlil a 

my s těmi medičkami jsme šli na pivo do plzeňské restaurace v Repre.  

    V malém bytečku na Vinohradech na báječné jaro osmašedesátého vzpomíná - a do Londýna pozdravuje  

Honza Krátký  

************************************************** 
Peter Griffiths, člen BCSA, hledá krajany, kteří prožili část ,,normalizační éry‘‘, či celé toto období 

70tých a 80tých let v Československu a byli by ochotni mu o tom poskytnout rozhovor. Zajímají jej tři 
hlavní tématické okruhy: 1.Jaký byl každodenní život, rodina, odpočinek a jak spokojeni byli s jejich 
životem. 2. Jak se po opuštění Československa a po určitém čase stráveném v Británii změnil jejich pohled 
na předchozí kvalitu života ve vlasti. 3. Jak se nyní po 25ti či více letech dívají na ony zkušenosti a onu éru 

a zda a jak se jejich pohled mezitím změnil. Griffiths dělá na toto téma magisterskou práci a pochopitelně 
by text poskytl interviewovaným po rozhovorech k autorskému schválení. 
Pokud byste mu mohli pomoci, spojte se s ním na: pedrogriff@googlemail.com 
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Nenechte si ujít, aneb trochu kultury v Londýně v červnu  
o   8.června ve 13 hodin zahraje ve Wigmore Hall, 36 Wigmore St., W1U 2BP, Škampa Quartet spolu s Krzysztofem 

Chorzelskim (viola) Sukovy meditace na starý český chorál, Smyčcový kvartet č.3 Pavla Fischera a Dvořákův 
Smyčcový kvartet v E dur. Info: www.wigmore-hall.org.uk a 020 7935 2141. 

o   23.června se bude od 18.30 do 20.30 konat benefiční Garden Party pražské The English College v rezidenci 

velvyslance ČR v Hampsteadu. Zahraje Jazz Duo a bude bohaté občerstvení, včetně grilu a tombola. Vstup je volný, 
avšak je nutá rezervace předem a nadace školy očekává od účastníků finanční dary 40 liber za osobu nebo 70 liber 
za pár. Info a formulář k vyplnění do 15.června a následné obdržení pozvánky z velvyslanectví a na převod fin. darů 
k dispozici na 020 8693 6418 a e-mail ann@annlewis.net - další info (nadace): 020 8347 8239.  

o   25.června od 18.30 se bude v sále českého velvyslanectví konat oslava prvního výročí založení Czech National 

Trust. Čestným hostem bude historik architektury prof.Zdeněk Lukeš, přední účastník obnovy Pražského hradu, 
který přednese anglicky přednášku Prague Castle, Communist bunkers and the Rolling Stones o vývoji 
architektury Pražského hradu ve 20.století a za éry Václava Havla a jeho známých hostí. Informujte své britské 
přátele. Vstupné: 20 liber, info o platbě a zajištění pozvánky na info@czechnationaltrust.org do 20.června. 

o   29. června v 19 hodin se koná v The Frontline Club, 13 Norfolk Place, W2 1QJ (metro Paddington, východ do 

Praed St., zahnout po ní vlevo, první ulice napravo), promítání filmu ,,Gottland‘‘ podle známé stejnojmenné knihy 
kapitol z moderních českých dějin čechofila a polského novináře a spisovatele Mariusze Szczygiela, se kterým bude 
před filmem diskuse. Debatu moderuje bývalý řídící editor The Prague Post Douglas Lytle a příjde i překladatelka 
Antonia Lloyd-Jones. Vstupné 10 liber (koncese 8 liber), info: http://www.frontlineclub.com  a tel.: 020 7479 8940. 
S klubem spoluorganizují Polish Cultural Institute a České centrum Londýn.   

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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