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Opět jsou tu        
květnová výročí...  
 

V britských i našich médiích budou nyní, 

začátkem května, po řadu dní připomínány 

události před 71 roky. Pro několik mladších 

generací už jde jen o připomínky ze stránek 

školních učebnic, ale pro tu naši nejstarší 

generaci – a díky Bohu za tuhý kořínek  

mnohých jejích příslušníků – znamenal  

konec Druhé světové války nové naděje do 

mírového života země ve spravedlivějším 

světě. Skutečnost, že ty naděje vydržely      Pomník naši letcům v Praze na Klárově – dar pražské britské komunity  

jen po tři roky do komunistického převratu,  

je už na jiné zamyšlení – také proto, že pro mnoho odbojářů pak následoval druhý exil. V prvních květnových dnech si 

ale vždy připomínáme naše statečné padlé, kteří naši svobodu pomáhali vybojovat a těšíme se ze skutečnosti, že 

s námi na československé části spojeneckého hřbitova v Brookwoodu vzpomíná i několik veteránů oněch bojů či 

jejich rodiny. Pro ně je povzbuzením nejen náš vděk, ale i skutečnost, že s nimi vzpomíná i jejich tehdejší kolegyně 

v uniformě, řidička džípu pomocných sborů, královna Alžběta II., jejíž devadesátku jsme právě v dubnu oslavili.  

     Pro ty mladší generace je někdy těžké ocenit podíl našich letců a vojáků v Británii na porážce nacismu, neboť 

komunistický režim o nich mlčel. Když jim pak někdo obeznámený s rozsahem onoho podílu připomene našich pět 

perutí RAF a jejich účast na invazi v Normandii, množství našich dalších letců v britských perutích, plus boje našich 

vojáků u Dunkirku, a to zde pochopitelně nehovoříme o Dukle a hrdinství našich na východní frontě, mnozí užasnou. 

Ano, byli jsme při tom a mnozí naši hrdinové nepřežili a jsou pochováni nejen v Brookwoodu, ale i na spojeneckých 

hřbitovech ve Francii, Holandsku, Belgii i jinde. A těm bojům konečných fází války předcházely boje našich za Bitvy 

o Británii a během ,,Blitzu‘‘, v Palestíně, u afrického Tobruku i nad Německem a během výsadků do vlasti. Je asi 

opravdu naší morální povinností vzdát těm padlým hold (jak letos učiníme v Brookwoodu v sobotu 7.května). 

     Letošní rok je ovšem v ČR ve znamení 700. výročí narození Karla IV. a je pozoruhodné, že tento podle anket 

,,největší Čech‘‘ byl vlastně Čechem jen z poloviny, tedy po matce Přemyslovně. Když se vrátil do Čech ze studií na 

pařížské Sorboně – a zastavil se cestou ve zbraslavském klášteře u hrobu matky, která mezitím zemřela – posteskl si 

ve svém životopise, že v cizině zapomněl i svůj rodný český jazyk a musel se mu prakticky znovu učit. Skutečnost, že 

těch jazyků prý zvládal sedm, jen potvrzuje jeho schopnosti a jeho obliba dnes možná svědčí i o tom, že nejsme asi jen 

politováníhodnými a do sebe uzavřenými xenofóby, nenávidějícími cizince, jak se někdy tvrdí... /jn/ 

*************************************************** 
                        Správní rada charity londýnského Velehradu a P. Vojtěch Eliáš srdečně zvou krajany na  

                     tradiční české nedělní mše   
                                         

               nyní vždy první a třetí neděli v měsíci ve 13 hodin, tedy   
 1. a 15. května v kostele “OUR LADY OF THE ROSARY”,  

                   211 Old Marylebone Rd., London NW1 5QT 
 

                         Nejbližší stanice metra je Edgware Road linek District, Circle a Hammersmith & City; stanice linky                         
                         Bakerloo je však o kousek dál. Parkování v neděli na ulici či před kostelem. Příležitost ke svátosti     
                          smíření je vždy před mší svatou od 12.15, nebo po domluvě s Otcem Eliášem na 0799 998 6199  
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ZPRÁVY Z KOMUNITY A LONDÝNA                                                                                                              

Biskup Malý v Londýně: ,,Začíná  
nová éra pro vaší komunitu...‘‘  
,,Začíná nová éra pro vaší komunitu...‘‘, prohlásil Otec  
biskup Václav Malý během mše pro českou katolickou  
komunitu 17. dubna a pro mnohé její členy to znělo velmi  
slibně. Návštěvě biskupa Malého v Londýně – už druhé v  
posledních letech – předcházela totiž v naší české  
komunitě (i v řadách jejích slovenských členů) značná  
očekávání a naděje ohledně toho, co bude jejím cílem,  
jaké zprávy nám vlastně Otec biskup přináší a proč se  
jeho mše (a očekávaná beseda, po té skvělé besedě během                                            Záběry z   
jeho minulé návštěvy) bude konat jinde a v jinou hodinu                                             návštěvy Otce 

než bylo dosud obvyklé.                                                                              biskupa Malého                                  
    Skupinu londýnských farníků, kteří do kostela Panny                                            v Londýně:                          
Marie Růžencové v Marylebone, poblíž Edgware Road                                                 pohledy do 
dorazili, přivítal Otec biskup během koncelebrované mše                                             kostela během 
s Otcem Vojtěchem Eliášem (a za přítomnosti                                                        koncelebrované 

ministrujícího akolyty Slávy Černého z pražského kostela                                            mše a diskuse 

sv. Mikuláše, takto – jak vysvětlil -- předchozího působiště                                           po ní dole v sále 
Otce Vojtěcha). Učinil tak po promluvě věnované dle                                                 pro občerstvení 
evangelia ,,významu bílého roucha, coby obrazu svatosti                                             farníků 
a Boží ochrany člověka během pozemského putování před 
ničivým slunečním žárem, avšak bez jakéhokoliv jeho  
omezování‘‘ krátkým oznámením, které rozvedl po mši. 
    Jak už řečeno úvodem, Otec biskup prohlásil, že       

začíná nová éra pro naší londýnskou komunitu a vysvětlil,  
že ,,když kardinál Duka napsal kardinálu Nicholsovi, že  
posílá do Londýna českého kněze, kardinál Nichols se  
zaradoval‘‘. Pak začalo jednání o podrobnostech s  
Westminsterskou diecézí a výsledkem je, že zde bude 
,,na zkušební dobu půl roku‘‘ působit Otec Vojtěch Eliáš,  
který už jezdil do Londýna sloužit mše od loňského října.  
    Westminsterská diecéze požaduje, že ona zkušební  
doba před schválením naší ,,ethnic chaplaincy‘‘ bude znamenat přesunutí našich bohoslužeb každou první a třetí 
neděli v měsíci do kostela Panny Marie Růžencové v Marylebone a na 13. hodinu a že P. Eliáš bude bydlet na faře ve 
Wimbledonu (při známém jezuitském kostele Sacred Heart, Wimbledon Hill). Otec biskup také oznámil, že Otec Eliáš 
bude mít zároveň na starosti českou komunitu v Paříží, odkud oba přijeli a kde bude mše jednou za měsíc v sobotu 
večer. Dodal pak, že 13. hodina není pro mnohé výhodná a že se možná podaří nalézt jinou mezeru v nedělním 

provozu kostela, že Otce Vojtěcha bude po zkušební dobu platit Česká biskupská konference. Otec Vojtěch dodal, že 
doufá, že se činnost misie podaří rychle obnovit a v souvislosti se svátkem Dobrého pastýře, že by chtěl zahájit 
pastorační činnost, pořádat i přípravy na manželství, studentská duchovní cvičení a podobně a neomezovat činnost 
jen na nedělní mše.  
    Po mši se všichni přesunuli do společenské místnosti v suterénu a tam se rozvinula debata o podrobnostech, o 
oné půlroční zkušební době, o dosavadní a budoucí spolupráci se správní radou londýnského Velehradu. Otec biskup 
Malý prohlásil, že se chtěl během této návštěvy setkat s příslušným anglickým biskupem diocéze, ale ten je bohužel na 
cestách a tak se domluví na jiném datu setkání. Otec Vojtěch pak vyjádřil politování ohledně pomalého rozjezdu misie 
vzhledem k nejistotám ohledně anglických povolení a řekl, že počítá, že zde bude dva roky a že se těší na spolupráci. 
Dodal, že doufá, že komunita bude přicházet v hojném počtu, aby Angličané měli pádný důvod permanentní ,,etnickou 
misii‘‘ schválit.  
    Otec biskup pak rozvedl, že důležitou součástí činnosti našeho kněze bude právě spolupráce s londýnským 
Velehradem v jeho novém sídle v Barnes až přestavba skončí a kde doufáme bude povolena i kaple, což několika 
vstupy do diskuse potvrdili i členové správní rady ing. Antonín Stáně, Marta Tomská, Mirka Mondrá a Marta 
Janitorová. Další účastníci zdůraznili, že se zmíněnou obsáhlou pastorační činností kněze se vždy počítalo a že se těší 
na návrhy Otce Vojtěcha. V nové budově budou aktivní i některé další krajanské spolky a bude tedy mnoho příležitostí 

k další interakci kněze se širší komunitou. Otec biskup Malý nakonec optimisticky vyjádřil naději, že se vše opravdu 
podaří ,,rozjet‘‘ a že misie bude nakonec po zkušební době Angličany schválena. 
     Zdá se tedy, že léta snažení správní rady charity londýnského Velehradu o to mít opět v Londýně stálého českého 
kněze konečně dochází naplnění. Zda bude úsilí korunováno permanentním úspěchem, záleží nyní opravdu na 
každém z nás osobně i ve spolupráci s ostatními. Informujme proto své přátele a známé!  /jn/  

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

                 Britská skupina Spoločnosti pre vedy a umenia SVU a pozývá krajanov na    

    na krst novej knihy "Z Londýna opět něco o čem nevíte", vydanej SVU a literarne poobedie.  
 

   Čitanie ukázok z knihy, podpisovanie a tiez citanie ukazok novych literarnych prac ceskych a slovenskych autorov v Londyne. 
 

v sobotu 28. mája o 14tej hod. v čs. klube, 74 West End Lane, NW6, metro West Hampstead   

           Info: Věra Vavrečková (0170 2614 767) a Zuzana Slobodová (079 405 19 667). Priveďte priatielov a známých. 
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ZPRÁVY Z KOMUNITY A LONDÝNA (pokr.)                        
 

Výtvarná soutěž o Karlu IV. pro děti 
Opakujeme pro aktuálnost, že Velvyslanectví ČR informuje o  
výtvarné soutěži "Karel IV. očima dětí", kterou u příležitosti  

700. výročí narození této významné osobnosti našich dějin  
vyhlásilo Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A.  
Komenského. Soutěž je určena pro děti a mládež do 18 let a  
uzávěrka pro příjem prací je už 18. května 2016!!!.  
    Tisková tajemnice velvyslanectví Jana Čechlovská dodává  
ke zprávě, že diplomaté přejí všem účastníkům mnoho štěstí  
a uvítají informaci, pokud některý adept z okruhu místních  
krajanských spolků a škol v soutěži uspěje. Více informací je  
k nalezení na webových stránkách ministerstva zahraničí v  
tomto odkazu: http://www.mzv.cz/london/cz/kultura_skolstvi/krajane/vytvarna_soutez_karel_iv_ocima_deti.html a 
také na http://www.mzv.cz/london/cz/kultura_skolstvi/krajane/vytvarna_soutez_karel_iv_ocima_deti.html  
 

Budeme vzpomínat na zemřelé v květnu... 
 

Tento měsíc budeme opět vzpomínat na naše zemřelé. Budou mezi nimi kardinál Josef Beran (17.5.1969), vědec dr. 
Vilém Bernard (25.5.1992), letec gen. Ivo Tonder (4.5.1995), velehradské pomocnice a organizátorky Emilka 
Fartáková a Hermínka Procházková a oblíbený organizátor a příznivec čs. klubu Jano Hruška (9.5.2014). A ještě 

zajímavost, že nedávno zemřelý Sir Nicholas Winton se objevil na poštovních známkách v ČR i zde v Británii!           

O  V komunitě se snažíme sledovat nejen odchody na věčnost: Dostali jsme zprávu, že koncem března oslavila 

devadesátku věrná farnice a vdova slavného letce 311ky paní Eva Halatová. Blahopřejeme! 
 

Z DOMOVA 
Pražská mše za oběti čínského komunistického režimu... 
V den, kdy se na Pražském hradě pořádala recepce pro čínského prezidenta, celebroval prof. P. Halík v Akademické 
farnosti Nejsvětějšího Salvátora mši sv. za oběti komunistického režimu v Číně. Přinášíme zde jeho úvodní slovo a 
promluvu, kterou pak pronesl a která je neméně zajímavá, přineseme příště... 

Přátelé, pěkně vás vítám na této večerní bohoslužbě. Zvláště vítám pana ministra Hermana a chtěl bych mu poděkovat za 
jeho statečné postojev těchto dnech. 
    V těchto chvílích na Pražském hradě představitelé naší současné moci a jejich přátelé zasedají k večeři s čínským 
prezidentem; my budeme večeřet s Kristem, budeme slavit Večeři Páně, eucharistii. A při ní chceme říci to, co na Hradě 
asi řečeno nebude: že současný čínský režim má ruce od krve, a to ne jenom z té dávné minulosti, že se nikdy 
nedistancoval od Mao Ce-tunga, největšího masového vraha 20. století, od zločinů, které se děly během tzv. kulturní 
revoluce, nebo od genocidy velké části tibetského obyvatelstva. I dnes tento režim popravuje nejvíce lidí na světě, a to i 
z politických důvodů; i dnes tento režim vězní nejvíce politických vězňů na celém světě. 

   Jistě se budeme modlit za pronásledované, zejména za pronásledované křesťany, ale ne jen. Jistě se budeme modlit 
za dobrý budoucí vývoj Číny. Ale jestliže dnes je velká část Prahy opět pokryta rudými vlajkami s hvězdami a bylo nám 
řečeno, že to je asijský zvyk, tak je třeba říci, že náš evropský a náš český zvyk je připomínat lidská práva, důstojnost 
člověka a svobodu a solidaritu se všemi utištěnými. 

  Mnozí z vás se dnes účastnili nebo ještě budou účastnit 
shromáždění, která dávají najevo, že přinejmenším části 
našich občanů není jedno, že se kormidlo naší země bez 
mandátu občanů posunuje od západu k východu. Jistě 
obchodní styky s Čínou mohou přinést miliony do kapes 
oligarchů, ale velmi poškodí naši zemi tím, že ztrácíme 
důvěru našich spojenců. Všechny tyto věci nejsou věcí 
pouze mocenské politiky, je to záležitost mravní. A proto 
právě na tomto místě, na kterém jsme kdysi společně 
meditovali s Jeho svatostí dalajlámou, který reprezentuje 
tibetský lid, vystavený tolika represím, právě na tomto 
svatém místě si tyto věci připomínáme a klademe naše 
starosti i o naši zemi na Hospodinův oltář. 

Jeden ze dvou létajících spitfirů LF.Mk.IXE v barvách čs.letectva po      Na počátku této bohoslužby ztišme se a poprosme, aby        
válce (na přídi znak 312ky), nyní v Kalifornii. Foto Terry Greem, Hawg  pán otevřel naše srdce, abychom slyšeli jeho slovo a byli 
Wild Photography (http://hawgwild_photography.prosite.com)         posíleni jeho silou...                                                            

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

                   British, Czech & Slovak Association srdečně zve na tradiční středeční 

           setkání ,,Get to know you‘‘ 11.května od 19 do 23 hod. v Čs. národním domě, 74 West End Lane, NW6 
                                    

 a 10. května v 18.30 do sálu velvyslanectví Slovenska na prezentaci Southamptonské univerzity                   

                      BRITSKÉ REAKCE NA SLÁNSKÉHO PROCES  

                         (registrace nutná, viz níže, vstup £10 pro nečleny)    
           

      BCSA TAKÉ OZNAMUJE, ŽE KAŽDOROČNÍ LETNÍ GARDEN PARTY BUDE V SOBOTU 4.ČERVNA                   

               Info: bcsa@bcsa.co.uk nebo tel. : 0208-795-4875  či na adrese: 643 Harrow Rd, Wembley, HA0 2E 
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Svaz Letců Svobodného Československa a 
   Úřady přidělenců obrany velvyslanectví ČR a SR 

 

oznamují krajanům, že každoroční 
 

pietní akt na hřbitově v Brookwoodu 
nedaleko Wokingu v hrabství Surrey 

 

        se letos koná u příležitosti 71. výročí ukončení bojů  
                     Druhé světové války 

 

v sobotu 7. května ve 14.00 hodin 
 

u tamního československého památníku 
   Blízko železniční stanice Brookwood, South West Trains      
    z Clapham Junction 12.23 a 13.23, doba jízdy je 35 minut 

 

http://www.mzv.cz/london/cz/kultura_skolstvi/krajane/vytvarna_soutez_karel_iv_ocima_deti.html
http://www.mzv.cz/london/cz/kultura_skolstvi/krajane/vytvarna_soutez_karel_iv_ocima_deti.html
http://hawgwild_photography.prosite.com/
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      DUCHOVNÉ SLOVO             

           Amoris laetitia, o láske v rodine 
 

                 Čo je Apoštolská posynodálna exhortácia pápeža Františka 
 
 

Amoris laetitia (AL – „Radosť z lásky“), apoštolská posynodálna exhortácia „o láske v rodine“, bola podpísaná – nie 
náhodou – 19. marca, na sviatok svätého Jozefa a je súhrnom záverov dvoch zhromaždení Biskupskej synody o rodine 
z rokov 2014 a 2015. Pápež František v nej obsiahlo cituje ich záverečné správy, spolu s dokumentmi a učením jeho 
predchodcov a tiež mnohé vlastné katechézy o rodine. Okrem toho využíva aj príspevky z rôznych  biskupských 
konferencií sveta (Keňa, Austrália, Argentína...), ako to bolo aj v prípade iných dokumentov magistéria, citácie 
významných osobností ako Martin Luther King alebo Erich Fromm. Špecifický je odkaz na film „Babettin obed“, 
pomocou ktorého pápež vysvetľuje koncept nezištného daru. 
     Apoštolská exhortácia nás prekvapuje svojím rozsahom a členením. Je rozdelená na deväť kapitol a viac ako 300 
paragrafov. Začína sa siedmimi úvodnými paragrafmi, ktoré v plnom svetle ukazujú uvedomenie si komplexnosti témy 
a potreby jej hlbokého preskúmania. Hovorí sa v nich, že synodálni otcovia vytvorili „cenný mnohosten“ (AL 4), ktorý 
treba chrániť. V tomto zmysle pápež František píše, že „nie všetky diskusie o doktrinálnych, morálnych či 
pastoračných témach musia byť vyriešené zásahom magistéria“. To značí, že pre niektoré otázky sa môžu hľadať viac 
inkulturované riešenia, zohľadňujúce miestne tradície a výzvy. Totiž „kultúry sa medzi sebou veľmi líšia a každý 
všeobecný princíp  [...] ak má byť zachovávaný a aplikovaný, musí byť inkulturovaný“ (AL 3). Princíp inkulturácie je 

dôležitý dokonca aj v spôsobe nastoľovania a chápania problémov, ktoré – mimo dogmatických otázok dobre 
definovaných magistériom Cirkvi – nemôžu byť „globalizované“. 
     No pápež predovšetkým hneď na začiatku a veľmi jasne hovorí, že treba vyjsť zo sterilného vytvárania protikladu 
medzi túžbou po zmene a čistou a jednoduchou aplikáciou abstraktných noriem. Píše: „Diskusie, ktoré nachádzame v 
spoločenských komunikačných prostriedkoch alebo v publikáciách, či dokonca medzi služobníkmi Cirkvi, vychádzajú 
z unáhlenej túžby zmeniť všetko bez dostatočného premýšľania alebo základu, a to až po postoj, ktorý chce všetko 
vyriešiť aplikáciou všeobecných noriem alebo vyvodením prehnaných záverov z niektorých teologických úvah“ (AL 2). 
 

Prvé dve kapitoly: Vo svetle Slova a Realita a výzvy rodiny                 
Po vymedzení týchto predpokladov pápež svoju úvahu nad danou témou začína so Svätým písmom. Prvá kapitola sa 

odvíja ako meditácia nad Žalmom 128, charakteristickým tak pre židovský, ako aj kresťanský svadobný obrad. Biblia 
„je plná rôznych rodín, generácií, príbehov lásky i rodinných kríz“ (AL 8). Na základe toho možno uvažovať o rodine nie 
iba ako o abstraktnom ideáli, ale ako o praktickom „remesle“ (AL 16), ktoré sa uskutočňuje s nežnou láskou (AL 28), 
hoci už od počiatku je konfrontované aj s hriechom, keď sa vzťah lásky zmenil na vzťah nadvlády (porov. AL 19). Teda 
Božie slovo sa „javí len ako sled abstraktných textov, ale skôr ako sprievodca na ceste aj pre tie rodiny, ktoré sú v kríze 
alebo prekonávajú nejakú bolesť. Ukazuje im cieľ ich cesty“ (AL 22).  
      Vychádzajúc z biblických textov, pápež v druhej kapitole uvažuje o aktuálnej situácii rodín, pričom stojí „pevne 
nohami na zemi“ (AL 6). Rozsiahlo tu čerpá zo záverečných správ dvoch zhromaždení synody a zaoberá sa mnohými 
výzvami, počnúc migračným fenoménom až po ideologické popieranie rozdielov medzi pohlaviami („ideológia gender“, 
AL 56); od kultúry dočasnosti po proti-pôrodnú mentalitu a dopad biotechnológií na oblasť prokreácie; od chýbajúcich 
bytov a zamestnania po pornografiu a zneužívanie mladistvých; od pozornosti voči ľuďom s hendikepom po úctu voči 
starším osobám; od legislatívnej dekonštrukcie rodiny až po násilie voči ženám. Pápež trvá na konkrétnosti, ktorá je 
základnou šifrou exhortácie. A táto konkrétnosť a realizmus predstavujú hlavný rozdiel medzi „teóriami“, ktoré 
interpretujú realitu, a „ideológiami“. 
Citujúc Familiar consortio, František zdôrazňuje, že „je užitočné venovať pozornosť konkrétnej realite, pretože , v 
dejinných udalostiach sa prejavujú aj požiadavky a podnety Božieho Duchaʻ, prostredníctvom ktorých ,Cirkev môže 
hlbšie vniknúť do nevyčerpateľného tajomstva manželstva a rodinyʻ“ (AL 31). Bez toho, aby sme venovali pozornosť 
realite, teda nie je možné pochopiť ani požiadavky dneška, ani podnety Ducha Svätého. Pápež poukazuje na to, že 
dnešný vyhrotený individualizmus spôsobuje, že je ťažké veľkodušne a úplne sa darovať druhej osobe (porov. AL 33). 
Predkladá zaujímavý obraz situácie: „Bojíme sa osamelosti, túžime po priestore bezpečia a dôvery, ale zároveň rastie 
obava z toho, že budeme uväznení vo vzťahu, ktorý môže odsunúť uspokojenie našich osobných ambícií“ (AL 34). 
Pokora realizmu nám pomáha, aby sme nepredstavovali „teologický ideál manželstva príliš abstraktne, akoby bol 
umelo vytvorený, vzdialený od konkrétnej situácie a skutočných možností reálnych rodín“ (AL 36). Idealizmus 
neumožňuje považovať manželstvo za to, čím je, teda za „dynamickú cestu rozvoja a uskutočňovania“ (AL 37). Rovnako 
si nemožno myslieť, že rodiny sa podporujú len tým, že „budeme trvať na doktrinálnych, bioetických a morálnych 
otázkach bez toho, aby sme ich povzbudzovali k otváraniu sa voči milosti“ (AL 37). Pápež vyzýva k istej sebakritike, 

pokiaľ ide o neprimerané predstavovanie manželstva a rodiny, pričom nalieha, že je potrebné dať priestor aj svedomiu 

veriacich: „Sme povolaní vychovávať svedomia, nie chcieť ich nahradiť“ (AL 37). Ježiš predkladal náročný ideál, no 
„nikdy nestratil súcitnú blízkosť s krehkými ľuďmi, ako bola Samaritánka alebo cudzoložnica“ (AL 38).(Zo strán TK KBS) 

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

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci pořádá letní kurzy češtiny 
Ve dnech 22. července až 21. srpna 2016 se uskuteční Letní škola slovanských studií v Olomouci. Letní škola nabízí zájemcům 
všech úrovní znalosti českého jazyka a všech věkových kategorií výuku českého jazyka a jiných slovanských jazyků. Pro studenty 
Letní školy je také připraven doprovodný kulturní program zahrnující divadelní workshop, nácvik lidových tanců, promítání tvorby 
české kinematografie a víkendové exkurze do historicky zajímavých a turisticky atraktivních míst Moravy a Čech. 
Podrobnější informace a přihlášku naleznete na webových stránkách: http://lsss.upol.cz/  V případě otázek se neváhejte obrátit   
                 na FFUP na emailové adrese: lsss@upol.cz  INFO: Lenka Horutová, tajemnice LŠSS  
        Ceny kurzů jsou podle FFUP 830 eur za čtyři týdny a 430 za dva, plus ubytování 450 eur za čtyři týdny a 280 eur za dva 

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

JEŠTĚ Z DOMOVA VE ZKRATCE 
o   Od 1. mája bude po svätej omši o 15 hodine v Dóme sv. Alžbety 

v centre Košíc otvorená Svätojakubská cesta – dlažobné kocky so 
symbolom mušle, ktorá je typickým značením pútnickej Svätojakubskej 
cesty v Španielsku, ale aj v ostatných krajinách. Hlavným iniciátorom je 
OZ Priatelia Svätojakusbkej cesty na Slovensku – Camino de Santiago v  
spolupráci s n.o. Perly gotickej cesty a Farnosťou sv. Alžbety. Košice sa 
tak stanú prvým mestom na Slovensku so značením v centre mesta. 
Projekt podporili Košice turizmus a Košice region v spolupráci s Klubom 
slovenských turistov. Cieľom projektu je vyznačiť trasu cez celé 

Slovensko. Info: www.caminodesantiago.sk. (TK KBS)  o  Filiálka známé 

ruské firmy Lukoil Aviation Czech, kterou vedl poradce prezidenta Martin 
Nejedlý, byla odsouzena k zaplacení pokuty ve výši 27,7 milionu korun 
českému státu. Důvodem je nedodání leteckého benzínu do státních 
rezerv v množství podle kontraktu. Prezident prý o vyloučení Nejedlého, 
který je zároveň i místopředsedou Strany práv občanů, z týmu poradců 

rozhodne až po schůzce s ním. o  Česká pošta oznámila, že skupina 

jejích zaměstnanců ji během čtyř let okradla o několik stovek tisíc litrů 
nafty. Česká policie ohlásila zatčení 14 osob z řad pracovníků pošty. 
 
 

DOPISY ČTENÁŘŮ: Dopis z Prahy                    

Přečti si co podepisuješ! 
Když jsme měli kancelář u Masarykova nádraží, chodil jsem často na oběd do restaurace Hybernia v Hybernské ulici. 
Měli tam v poledne jídla pod stovku. Po čase mi nabídli šedivou kartičku, která mě opravňovala ke dvacetiprocentní 
slevě z účtu. Kartička byla z voskovaného papíru, a před několika lety mě ji vyměnili za novou - plastovou s 
magnetickým proužkem. Slevu na ni dostávám dodnes a chodím tam rád a často. Občas tam vezmu na večeři i paní 
Krátkou. Stále tam dobře vaří a dávají štědré porce. A o plzeňské se starají výborně.  
    Majitelem celého rozsáhlého komplexu Lidového domu, kde se Hybernia nalézá, je už patnáct let strana 
sociálně-demokratická a provozovatel restaurace straně za prostory určitě platí příslušné nájemné. To místo - Lidový 
dům - je mi povědomé i ze školních let. V místnostech, kde se dnes nachází Hybernia, bývalo tehdy muzeum Vladimíra 
Ilijiče Lenina. Ve čtvrté a páté třídě jsme tam chodili až třikrát za rok místo vyučování.  
    Teď bylo v novinách ( a v radiu a v televizi), že ČSSD, které Lidový dům patřil také před vítězným únorem,  má 
podle smlouvy zaplatit advokátovi, který před patnácti lety návrat nemovitosti vysoudil, částku přesahující 337 milionů 
korun. Ta suma sestává - podle smlouvy - z desetiprocentního podílu na nájemném z prostor a z penále z neplacení 
uvedeného podílu.  Fixní část honoráře, osmnáct a půl milionu, prý strana advokátovi již dříve uhradila. Vše podle 
smlouvy, kterou v roce 2000 s avokátem Altnerem podepsal tehdejší předseda strany Ing. Miloš Zeman. (Ano, 
vzpomínáte si správně: ten pán z Českomoravské vysočiny, který pak mnoho let prohlašoval, že do politiky se už nikdy 
vracet nebude.) 
    Rozsudek, který Altnerovi 337 milionů přiklepl, je již právoplatný. Socdem strana je tedy - pod hrozbou exekuce - 
povinna celou částku uhradit. Nic na tom nemění, že proti rozsudku podala dovoláni. Strana s platbou, na kterou si 
pochopitelně musí  vypůjčit, otálí pod záminkou, že sám Altner je v současnosti stíhán jinými osobami o značné 
finančni častky, a že by Altner s penězi mohl vzít do zaječích. (Zavádí tak do českého právního systému novátorský 
prvek: výkonu právoplatného rozsudku se lze - za určitých okolností - vyhnout. To jim snad nemůže projít! ) 
    Jak už to u nás bývá, celá záležitost se vyznačuje různými podivnostmi. Tak třeba patnáctileté trváni řešeni 
právního sporu je zatraceně dlouhé, a to i v této zemi, která vyniká nejen neuvěřitelně vysokým počtem soudů a soudců, 
ale i slimáčim tempem právních procesů. Jsou hlasy, které tvrdí, že JuDr. Altner vyřešení sporu zbytečně protahoval.  
(To se to protahuje, když za každý přibylý den získáte nárok na tři desetiny procenta z dlužné mnohamilionové částky. 

Ani banka, která se stará o můj běžný učet, si netroufne mě tak moc okrádat.) 
    Za patnáct let se u kormidla strany sociálně-demokratické vystřídalo několik šéfů, ale žádný z nich v té věci nic 
nevyřešil. Zeman, Špidla, Gross, Paroubek, Sobotka. Zapoměl jsem někoho? (Nemohl Špidla ten dluh jednoduše splatit 
ze svého platu bruselského komisaře?) 
    Na konec této - doufám, že zajímavé - informace, si pro poučení laskavého čtenaře dovolím ještě stručný exkurs do 
občanského práva smluvního. Smlouvu uzavírají dvě strany dobrovolně. Smlouva, když je oběma stranami přijata 
(podpisy nebo jinak), se stává zákonem. Když některá ze stran smlouvu neplní, soud jí to, na požádání druhé strany, 
přikáže. Oblíbená česká výmluva "Já nevěděl co podepisuju" ve smluvním právu neplatí.  
                                                                Z restaurace Hybernia srdečně zdraví Honza Krátký.  
*************************************************** 

Vážení zahraniční Češi, milí přátelé, 

po dvouleté přestávce opět připravujeme konferenci Krajané a problém identity, která se bude konat v nové budově Národního 

muzea ve dnech 28.- 30. září 2016. Jak název napovídá, budeme se věnovat tomu, co pod identitou rozumíme a jak ji v podmínkách 
krajanských komunit udržovat. První dva dny budou jednací, třetí den bude věnován návštěvám pražských muzeí a pamětihodností. Konference 
má i svůj rozměr společenský a tak budeme rádi, když si naplánujete cestu do Prahy a naše setkání navštívíte.  
Partnery konference jsou Ministerstvo zahraničních věcí ČR a Národní muzeum, dále Český rozhlas, Senát a Národní archiv ČR. Souběžně 
s konferencí v Praze proběhne Krajanský festival, jehož se zúčastní krajanské hudební a taneční soubory z řady zemí. Program konference 
najdete na www.zahranicnicesi.com. Budeme jej průběžně aktualizovat. Zaregistrujte se prosím co nejdříve, nejpozději do konce srpna, na 
info@zahranicnicesi.com či poštou MKVZČ, K Zahrádkám 1289, 15500 Praha 5, ČR 
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THE FRIENDS OF CZECH HERITAGE 

  zvou krajany na hudební recital skupiny 
 

THE TRIO SLOANE 

Adéla Ševčíková (housle), Corrina Boylan 
(cello), Marzia Hudajarova (piano) 

 

Ve čtvrtek 19. května v 18.30 

v sále Velvyslanectví Slovenské 

republiky a ve spolupráci s ním 
 

(25 Kensington Palace Gardens, W8 4QY) 

 

Na programu: Písně milostné 

Josefa Suka a Variace na téma 
Rossiniho Bohuslava Martinů 

 
Vstup £15, včetně skleničky vína či 
limonády, registrace předem nutná 

 
Vstupenky na www.czechfriends.net, 

info: events@czechfriends.net 

http://www.caminodesantiago.sk/
http://www.zahranicnicesi.com/
mailto:info@zahranicnicesi.com
http://www.czechfriends.net/


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

Nenechte si ujít, aneb trochu kultury v Londýně v květnu...    

o   Pokud budete náhodou v Manchestru, nenechte si od 5. do 21. května ujít Dvořákovskou sezonu v Bridgwater 

Hall. Info: www.bridgewater-hall.co.uk a http://dvorak-society.org/may_16_uk.html a také od 1. do 3. května 

Hudební festivalový víkend v Leamington Spa, sídle rodin bývalých našich vojáků. Info: www.leamingtonmusic.org. 

o   14. a 16. května v 19.30 zahraje ve Wigmore Hall, Wigmore St., W1U 2BP Takács Quartet s Lawrencem Powerem 

(viola). Na programu: Dvořákův Smyčcový kvartet č.14 v A dur a jeho Smyčcový kvintet č.3 v E dur (The American) a 
Webernův Langsamer Satz. Info: 020 7935 2141 a www.wigmore-hall.org.uk  

o    Celý měsíc až do 6.června bude pokračovat program Evropského literárního festivalu (bývalá literární noc) i 

v řadě měst v Británii. České skupiny sponsoruje České centrum. Info: http://www.europeanliteraturefestival.org.uk/ 

o    Až do 12. června bude vystavovat fotografie na výstavě Performing for the Camera lotyšský umělec žijící v Praze 

Ivars Gravlejs. Info: Tate Modern, Bankside, London SE1 9TG. Spoluorganizuje České centrum.  

o    20. května v 19.30 se bude v St. John’s, Smith Square, SW1P 3HA konat Vzpomínkový koncert na Sira 

Nicholase Wintona. Kromě předčítání herci Jasonem Isaacsem a Rupertem Gravesem za doprovodu mladých 
hudebníků konservatoře z Birminghamu, jsou na programu i hudební vystoupení některých ,,Wintonových dětí‘‘, těch 
které před válkou zachránil z Prahy (mezi nimi cellistky Sary Lovell, klavíristek Karin Lechner a Nataschy Binder a 
houslistky Marianne Olyver. Vstup £18, děti £5. Info: charitativní fond Their World - www.theirworld.org 

o    26. května v 19.30 zahraje ve Wigmore Hall, 36 Wigmore St., W1U 2BP Pavel Haas Quartet s Denisem 

Kozhukhinem u klavíru. Program: Martinů: Smyčcový kvartet č.3, Dvořák: Smyčcový kvartet č.9 v D moll a R. 
Schumann: Klavírní kvintet v E dur. Info: http://www.pavelhaasquartet.com/koncerty/ 

o  Celý květen až do 27.června bude dál v rezidenci v londýnských Gasworks za podpory Českého centra a Institutu 

umění pražská výtvarnice Barbora Kleinhamplová (nar.1984 v Liberci), která zvítězila mezi 5O zájemci. Její tvorba se 
zaměřuje na ,,intimní a traumatizující vztahy mezi lidmi a technikou‘‘. Info: Gasworks, 155 Vauxhall Street, London 
SE11 5RH. info@gasworks.org.uk Tel: 7587 5202. 

*************************************************** 
               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 
         každé pondělí kromě Bank Holidays, kdy je pak zavřeno v úterý. Telefon: Klub 0207 328 0131, Restaurace 0207 372 1193 

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