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28. říjen 1918 a dnešek                   
Jak tak běží léta, vznik první Československé 

republiky i její úspěchy se postupně přesouvají do 

mýtologie. Už za dva roky tomu totiž bude sto let od 

vzniku společného státu Čechů a Slováků, Rusínů, 

Němců a Maďarů a jak se to vše tehdy seběhlo a jaká 

První republika byla, to už jen vnímáme přes dřívější  

odposlech vyprávění našich rodičů či prarodičů,  

nebo z hodin dějepisu či ze studia knih a dokumentů. 

   Ono dříve často slýchané povzdechnutí: ,,Jó, to za 

První republiky bývalo jinak a lépe...‘‘ už také patří  

minulosti a přitom se dnešní ČR i SR mohou k oněm 

časům vracet pro poučení a leckdy i příklad, jak to či 

ono řešit. Nejen tedy mírumilovné svržení režimu, což 

už bylo v listopadu 1989 v praxi provedeno, ale třeba   

taková československá ústava z roku 1920, ze které  

naši státotvůrci čerpali po pádu komunismu, řada      Pohled do sálu londýnského Velehradu při proslovu velvyslance ČR L.Sečky (viz.str .2) 

zákonů a demokratické praktiky a zvyklosti. Mnohé     

z nich jsme ovšem ctili a dodržovali už za Rakousko-Uherska, jehož režim od sklonku 19. století nebyl tak tvrdý a 

despotický, jak si na něj půl století předtím smutně stěžoval Karel Havlíček Borovský. Tehdejší změna režimu nebyla 

tedy ukončením totality, jako v roce 1989, ale jen změnou manažmentu, který jsme po První světové válce prostě vzali 

do svých rukou a mnohé samosprávy zůstaly prakticky nezměněny, stejně jako ona pravidla chování, zdvořilost 

občanů i institucí a podobně, což po válce druhé začal měnit k horšímu až Moskvou u moci udržovaný režim.  

    Shození symbolů rakousko-uherské moci, prohlášení ,,Národního výboru‘‘, pořádkové služby skautů a Sokolů a 

rozjezd institucí nové republiky, příjezd prezidenta Masaryka a našich legií a vypořádání se s tzv. Deutschböhmen a s 

Republikou rad Bély Kúna na východě Slovenska, byly články v řetězu událostí formujících nový a dá se říci úspěšný 

stát. Existenci třecích ploch, chyb a nedostatků menšího či závažnějšího charakteru ovšem nelze první čs. republice 

promíjet. Mohla se sice na konci třicátých let pochlubit fungující demokracií a pátou nejvyšší životní úrovní v Evropě, 

ale nedokázala se vypořádat s čechoslovákismem, což se jí nakonec vymstilo a postavit se Henleinem zfanatizovaným 

třem milionům našich Němců, kteří chtěli do říše. To už Masaryk zemřel a Beneš byl za dané situace dost bezmocný a 

kdyby se za Mnichova postavil Hitlerovi vojensky, byl by Chamberlainovsko-Daladierovskou klikou obviněn, že 

uvrhl Evropu do války, na kterou nebyly Anglie a Francie vůbec připraveny. O rok později už bylo po všem, krátká 

Druhá republika okupací skončila a po napadení Polska už musely ony velmoci stejně do války. Potvrzením úspěšnosti 

První republiky byly i tisíce našich letců a vojáků bojujících za svobodu ve Francii i v Británii. Takže, oslavujme! /jn/ 

*************************************************** 
                                   Farnost London srdečně zve krajany na tradiční mši na oslavu   

              svátku sv. Václava v neděli 2.října ve 13 hodin   
                                                       

                  v kostele “OUR LADY OF THE ROSARY”, 211 Old Marylebone Rd., London NW1 5QT 

                                    s přátelským posezením po mši v sále farnosti (vlevo od vchodu)  

                                Od října mše opět první a třetí neděli v měsíci ve 13 hod 

                           Po mši vždy první neděli posezení s občerstvením, druhou neděli přednáška ,,Tajemství víry‘‘ s diskusí 

                          
                         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 a                   
                         e-mailem na farnost.london@gmail.com a website https://www.facebook.com/farnost.london/  
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ZPRÁVY Z KOMUNITY A LONDÝNA                

Promítání filmu Anthropoid 
zahájilo činnost londýnského 
Velehradu v Barnes! 
Bylo možné představit si slavnostní stříhání pásky a  

členy správní rady ve fracích a večerních róbách, ale  

otevření, či vlastně uvedení nových budov londýnského  

Velehradu v Barnes, kousek od Hammersmith Bridge, se  

bez toho docela dobře obešlo. Promítání nového filmu  

Anthropoid o atentátu na Reichsprotektora Heydricha v  

Británii vycvičenými parašutisty, Čechem Janem  

Kubišem a Slovákem Josefem Gabčíkem v roce 1942                                                  Z promítání filmu 

Bylo, coby akce velvyslanectví ČR 5. září za účasti                                                    Anthropoid v sále 

velvyslanců ČR a SR a řady diplomatů a vojenských                                                   nové budovy  

přidělenců, velmi důstojným zahájením provozu skvěle                                                londýnského 

rekonstruovaných budov.                                                                              Velehradu v Barnes: 

    Večer zahájil za správní radu charity Velehrad                                                     Pohled do sálu,  

krátkým uvítáním hostů ing. Antonín Stáně a pak                                                      velvyslanci SR  

krátce o programu pohovořil velvyslanec Libor Sečka                                                  Ľubomír Rehák a ČR 

a téměř stovka účastníků shlédla film. Ten se sice                                                      Libor Sečka (vpravo) 

přes dobrý výkon hlavních herců a řadu napínavých scén                                               s Johnem Martinem  

netěší požehnání filmových kritiků kvůli podivnému a                                                 (uprostřed) a zábava 

často nesrozumitelnému přízvuku, nevyužití skvělé                                                    v sále po filmu 

nabídky přirozených exteriérů Prahy, místy nesourodým  

momentům děje a četným historickým nepřesnostem,  

ale určitě bude v kinech Ameriky i Evropy připomínkou  

našeho hrdinství za války, o které dnešní mladé generace  

tak málo vědí. Film k nám jistě také přiláká pár turistů  

navíc, o což se také zasloužil ,,Heydricholog‘‘, takto  

známý britský komik John Martin, kterého před léty  

atentát tak zaujal, že se mu systematicky věnuje, setkal se 

s mnoha pamětníky a dokonce o akci napsal knihu  

„The mirror caught the sun“, kterou představil a se  

svérázným liverpoolským akcentem odpověděl na pár  

dotazů. Dodejme jen, že operace Anthropoid začala na  

Bayswater Road poblíž našich velvyslanectví, kde je na 

budově bývalého čs. velitelství pamětní deska. Následovalo poděkování Velvyslance ČR Libora Sečky a občerstvení, 

organizované opět velvyslanectvím, družná zábava a podepisování knihy Johnem Martinem. Opravdu vydařená 

inaugurace budov londýnského Velehradu i krásné zahrady s pomníkem Jana Palacha, kde se hosté před i po filmu 

procházeli. Nezbývá než se těšit na další akce v tomto povznášejícím prostředí, které se návštěvníkům velmi líbilo... 
 

Nové nahrávky hudby prof. Antonína Tučapského na CD 
Dvě cédéčka s nahrávkami hudby nedávno zesnulého skladatele prof. Antonína Tučapského, napsané pro skvělou 
kanadskou klavíristku Margaret Bruce - podobně jako před časem v sále českého velvyslanectví, kde byl jejímu 
vystoupení přítomen i sám skladatel - jsou nyní v prodeji. Oněch 24 prelud zkoumá nejrůznější klavírní techniky, 
zaznívá z nich Tučapského láska k české hudbě a jsou jednou z nejlepších ukázek děl vrcholné moderní české hudby. 
Dvojice CD je k dostání na akcích BCSA za 12 liber, nebo i s poštovným od Dvořákovy společnosti za 14.50.(viz. str.6) 

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

                British, Czech & Slovak Association srdečně zve na přednášku 
 

ŽIVOT A (TĚŽKÉ) ČASY EMILA ZÁTOPKA – přednáší spisovatel Pat Butcher 
                                     (autor knihy Quicksilver, The Mercurial Emil Zátopek) 

Ve čtvrtek, 6. října v 18.30, Velvyslanectví Slovenska, 25 Kensington Palace Gdns, Nečlenové vstup £10 Registrace nutná! 

a také na tradiční středeční setkání ,,Get to know you‘‘ 12.října od 19 do 23 hod. v Čs. národním domě, 74 West End Lane, NW6 
               (k dostání je tam nová CD nahrávka klavírních děl prof. Ant Tučapského v interpretaci Kanaďanky Margaret Bruce) 
                  

           Info: bcsa@bcsa.co.uk nebo tel. : 0208-795-4875  či na adrese: 643 Harrow Rd, Wembley, HA0 2EX     

   BCSA také předběžně upozorňuje, že výroční večeře se letos bude konat v pátek 25. listopadu... 
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ZPRÁVY Z KOMUNITY A LONDÝNA                  

Dvořákova společnost zve na   
mimořádnou přednášku  
Dvořákova společnost oznamuje mimořádnou přednášku 
člena a britského dirigenta a muzikologa arménského 
původu Haiga Utidjiana na téma neobvyklé verze  
Dvořákovy ,,Lužanské mše‘‘, kterou zkoumal, redigoval a 
uváděl v poslední době. Přednáška s občerstvením se  
bude konat v sále londýnského Velehradu v Barnes v  
neobvyklý čas – 14.30 v pondělí 31. října pod názvem:  
The Dvořák Mass in D – towards a new edition! 
    

Budeme vzpomínat na naše  
zemřelé v říjnu... 
 

Budou mezi nimi hrdinové z Bitvy o Británii S/Ldr Hugo 
Hrbáček ze 310ky (5.10.1982) a Josef František, náš  

nejlepší pilot a dlouho i vůbec nejlepší stíhač BoB se 17 
sestřely nepřítele za tři týdny. Létal coby pilot-host se 
slavnou polskou 303., vůbec nejlepší perutí RAF celé  

Bitvy (7.10.1940). Dále vzpomeneme dalšího esa našich 
perutí RAF, generála Miroslava Mansfelda DSO, DFC,  
AFC, který skoroval se 111. perutí a pak nejvíce s naší 
68. noční s českým mottem a více než polovinou (letka) 
našich pilotů). Byl při návštěvě královny matky Alžběty  
u perutě, když navrhla, ať si Češi dají sovu do znaku a  
zahrála si s piloty shov-a-penny. (22.10.1991). Ve stejný 
den vzpomeneme odchodu fyzika a ekonoma dr. Pavla  
Pinkavy, syna naší aktivní dr. Evy Pinkavové. Dále pak 
vzpomeneme úmrtí velitele čs. letectva v Británii, Air 
Marshalla Karla Janouška KCB. (Když jsem jej se  
strýcem po propuštění z Jáchymovských uranových  
dolů potkal někdy v šedesátých letech, zvedl nohavice a  Ke zprovoznění londýnského Velehradu ještě pohled do zahrady a do obnovené 

ukázal fialové nohy od záření) (27.10.1971). Nakonec     viktoriánské ,,Coffee Lounge‘‘ v hlavní budově, nyní zpřístupňované... 
vzpomeneme S/Ldr, generála Marcela Ludikara z čs.  
311. bombardovací perutě, který se podílel na potopení lodi Altesrufer, našim liberátorem (31.10.2003).  

STOP PRESS: Už po uzávěrce přišla zpráva o úmrtí všemi velmi oblíbené paní Marušky Kučové. Více příště! 

o Charita londýnského Velehradu srdečně děkuje za dar paní Nadě Kelly. Bůh zaplať! 
 

ZPRÁVY Z DOMOVA 
Bratislava zvládla summit Evropské unie... 
Bratislava boľa počas summitu Európskej unie 16. septembra prakticky zatvorena pre dopravu a miestný vodiči 
nieboľi v najlepšej nálade. Hneď ráno boľi zatvorené hlavné cesty, ktorými sa desaťtisíce ľudí presúvajú do hlavného 
mesta a centra. Od ôsmej do desiatej boľa zatvorená diaľnica D1 v smere od Zlatých pieskov po Most SNP, všetky autá 

tak presmerovali cez mesto, kde sú ráno kolóny aj bez mimoriadnych udalostí. Zatvorená boľa aj Einsteinova cesta a 
Staromestská ulica v smere z Petržalky, Hodžovo námestie a Palisády v oboch smeroch až po Hrad. Nikto sa nedostal 
ani na letisko, bo Ivánska cesta boľa odstavená a polícia zatvorila aj Most SNP, no po po trinástej hodine aj po šiestej 
na pätnásť minút úplne odstavili všetky mosty aj pre peších a električku. Doprava skolabovala, no bezpečnostné 
opatrenia boľi na vysokej úrovni a summit lídrov unie na bratislavskom hrade boľ podľa nich dobre zorganizovaný... 
 

Kroměřížská výzva má už šest tisíc podpisů 
Kroměřížskou výzvu, která hledá českého prezidentského kandidáta, podepsalo už šest tisíc lidí. ,,Vlastně nežádáme 
mnoho, hceme jen slušného prezidenta, který bude skutečně oddán hodnotám zakotveným v ústavě včetně Listiny 
základních práv a svobod,“ řekl deníku Dnes jeden z mluvčích výzvy -- mezi kterými jsou i exministr Michael Kocáb, 
právník Jan Kalvoda či bývalý velvyslanec v Londýně Michael Žantovský -- vysokoškolský pedagog a filosof Václav 

Němec. Každý ze signatářů má právo označit tři kandidáty, z nichž výzva sestavuje pořadí a s nimi jedná, jestli by 
chtěli kandidovat, ale jen někteří už souhlasili. Nejnovější pořadí prvních 12ti je: Horáček Michal, Halík Tomáš, Pánek 
Šimon, Švejnar Jan, Kolář Petr, Wagnerová Eliška, Kocáb Michael, Pavel Petr, Eben Marek, Pithart Petr, 
Schwarzenberg Karel a Roithová Zuzana. (Problém bude sjednotit se na jednom kandidátovi, jinak nemá výzva cenu.) 

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

                    Správní rada londýnského Velehradu srdečně zve krajany na setkání  
 

s kardinálem Dominikem Dukou OP, arcibiskupem pražským a primasem českým 
      v neděli 6. listopadu od 14ti do 17ti hodin v nových prostorách londýnského Velehradu,  

                       39 Lonsdale Rd., Barnes, London SW13 9JP  
14.00 mše svatá, 15.15 diskuse p.kardinála s krajany, 16.00 neformální setkání s hostem a občerstvení 
 

 Kvůli množství občerstvení, oznamte prosím účast předem Ludmile Stáně na 07500 804 510 nebo na ludmilastane@gmail.com      

***************************************************                                                                                         
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      DUCHOVNÉ SLOVO             

           Amoris laetitia, o láske v rodine 
                   

                 Čo je Apoštolská posynodálna exhortácia pápeža Františka (pokr. z septembra -- zo stránok TK BKS) 
 
 

Ôsma kapitola: „Sprevádzať, rozlišovať a integrovať krehkosť“ (291 – 312) 
Ôsma kapitola predstavuje výzvu k milosrdenstvu a pastoračnému rozlišovaniu situácií, ktoré plne nezodpovedajú 
tomu, čo nám predkladá Pán. Pápež tu používa tri veľmi dôležité slová: „sprevádzať, rozlišovať a integrovať“, ktoré sú 
základné v prístupe ku krehkým, zložitým či neregulárnym situáciám. Predstavuje sa tu nevyhnutnosť postupných 
krokov v pastorácii; dôležitosť rozlišovania; normy a poľahčujúce okolnosti v pastoračnom rozlišovaní; a napokon to, 
čo pápež nazýva „logikou pastoračného milosrdenstva“. 
   Ôsma kapitola je veľmi delikátna. Pri jej čítaním treba mať na pamäti, že „často sa práca Cirkvi podobá na prácu 
poľnej nemocnice“ (AL 291). Tu pápež zhŕňa to, čo bolo plodom synody vzhľadom na kontroverzné témy. Zdôrazňuje, 
čo značí kresťanské manželstvo a dodáva sa, že „iné formy zväzkov podstatne odporujú tomuto ideálu, no predsa ho 
niektoré uskutočňujú aspoň čiastočne a analogicky“. Cirkev teda „nezabúda oceňovať ,konštruktívne prvky v tých 
situáciách, ktoré ešte alebo užʻ nezodpovedajú jej učeniu o manželstve“ (AL 292). 
   Pokiaľ ide o „rozlišovanie“ vzhľadom na „neregulárne“ situácie, pápež konštatuje: „Treba sa vyhýbať súdom, ktoré 
neberú do úvahy zložitosť rozličných situácií, a je nevyhnutné všímať si, ako ľudia žijú a trpia v dôsledku ich situácie“ 
(AL 296). A pokračuje: „Ide o integrovanie všetkých, každému treba pomôcť nájsť jeho vlastný spôsob účasti na 
cirkevnom spoločenstve, aby sa cítil ako prijímateľ ,nezaslúženého, nepodmieneného a bezodplatnéhoʻ milosrdenstva“ 
(AL 297). A dodáva: „Napríklad rozvedení, ktorí žijú v novom zväzku, sa môžu nachádzať vo veľmi rôznych situáciách, 

ktoré nemožno katalogizovať alebo uzavrieť do príliš striktných tvrdení bez toho, aby sa ponechal priestor pre 
adekvátne individuálne a pastoračné rozlišovanie“ (AL 298). 
   V tejto línii, na základe postrehov mnohých synodálnych otcov pápež tvrdí, že „pokrstení, ktorí sú rozvedení a 
civilne znovuzosobášení, musia byť viac a rozličnými možnými spôsobmi integrovaní do kresťanských spoločenstiev, 
pričom sa treba vyhnúť akejkoľvek forme pohoršenia“. „Ich účasť sa môže prejaviť v rôznych cirkevných službách (...) 
Nesmú sa cítiť ako exkomunikovaní, ale majú mať možnosť žiť a dozrievať ako živé údy Cirkvi (...) Táto integrácia je 
tiež nevyhnutná pre starostlivosť o ich deti a ich kresťanskú výchovu“ (AL 299). 
   Pápež vyslovuje ešte všeobecnejšie tvrdenie, ktoré je veľmi dôležité pre pochopenie celého zamerania a zmyslu 
exhortácie: „Ak si uvedomíme nespočetnú rôznorodosť konkrétnych situácií (...) je pochopiteľné, že nemožno čakať od 

synody a tejto exhortácie novú všeobecnú kánonickú normatívu, ktorá by bola aplikovateľná vo všetkých prípadoch. 
Je možné iba opäť povzbudiť k zodpovednému individuálnemu a pastoračnému rozlišovaniu špecifických prípadov, 
ktoré by malo viesť k uznaniu, že ,keďže stupeň zodpovednosti nie je rovnaký vo všetkých prípadochʻ následky alebo 
účinky normy nemusia nutne byť vždy rovnaké“ (AL 300). Pápež podrobnejšie rozvíja požiadavky a charakteristiky 
cesty sprevádzania a rozlišovania v hlbšom dialógu medzi veriacimi a pastiermi. S týmto cieľom odkazuje na úvahy 
Cirkvi „o poľahčujúcich podmienkach a okolnostiach“, čo sa týka o zodpovednosti/povinnosti skladať účty za vlastné 
činy. Odvoláva sa na sv. Tomáša Akvinského, ktorý sa zaoberá vzťahom medzi „normami a rozlišovaním“ a hovorí: „Je 
pravdou, že všeobecné normy predstavujú dobro, ktoré nikdy nemožno zanedbávať alebo prehliadať, ale vo svojej 
formulácii nemôžu zahŕňať absolútne všetky špeciálne situácie. Zároveň treba povedať, že práve z tohto dôvodu, 
nemôže byť súčasť praktického rozlišovania vzhľadom na špecifickú situáciu, povýšena na úroveň normy“ (AL 304). 
   V poslednej časti kapitoly, nazvanej „Logika pastoračného milosrdenstva“, pápež František, aby predišiel 
nedorozumeniam, dôrazne pripomína: „Pochopiť výnimočné situácie nikdy neznamená skrývať plnšie svetlo ideálu, ani 
predkladať niečo menej, ako Ježiš ponúka ľudskej bytosti. Dôležitejšia ako pastorácia padnutých, je dnes pastoračná 
snaha o upevnenie manželstiev a prevenciu ich rozpadov“ (AL 307). 
   No celkový význam kapitoly a duch, ktorý chce pápež František vtlačiť pastorácii Cirkvi je dobre zhrnutý v 
záverečných slovách: „Pozývam veriacich, ktorí žijú v zložitých situáciách, aby s dôverou prichádzali na rozhovor  s ich 
pastiermi alebo laikmi, ktorí svoj život darovali Pánovi. Nie vždy u nich nájdu potvrdenie svojich názorov alebo želaní, 
ale zaiste nájdu svetlo, ktoré im pomôže lepšie pochopiť ich situáciu a budú môcť objaviť cestu osobného dozrievania. 
A vyzývam pastierov, aby ich otvorene a so zaujatím počúvali, s úprimnou túžbou vstúpiť do srdca drámy týchto osôb 
a pochopiť ich uhol pohľadu, aby im pomohli lepšie žiť a spoznať ich miesto v Cirkvi“ (AL 312). Ohľadom „logiky 
pastoračného milosrdenstva“ pápež František veľmi jasne hovorí: „Niekedy je pre nás veľmi ťažké dať v pastorácii 
priestor nepodmienenej Božej láske. Staviame milosrdenstvu toľko podmienok, že ho zároveň vyprázdňujeme od 
konkrétneho zmyslu a jeho reálneho významu, a to je ten najhorší spôsob ako rozrieďovať evanjelium“ (AL 311). 
 

ZPRÁVY Z DOMOVA VE ZKRATCE 

O  Koaličnú zmluvu, ktorú sa štvorkoalícia mení na trojkoalíciu, podpísali na Bratislavskom hrade predsedovia Smeru, 
SNS a Most-Híd Robert Fico, Andrej Danko a Béla Bugár. Zo strany Sieťv polovici augusta odišlo päť poslancov, ktorí 

vstúpili do klubu Most-Híd a Sieti zostali dvaja poslanci. Most-Híd tak má v novej situácii v parlamente 15 poslancov, 
rovnako ako SNS.  O  V pátek a sobotu 7. a 8. října se budou konat volby do třetiny Senátu Parlamentu České 
republiky. Druhé kolo voleb se uskuteční, když žádný z kandidátů nezíská v obvodu nadpoloviční většinu, v pátek a 
sobotu 14. a 15. října 2016. Zákon nepřipouští při volbách do Senátu hlasování v zahraničí a ve volbách do 
zastupitelstv krajů, nemohou krajané hlasovat vůbec.  O  V souvislosti s návštěvou německé kancléřky Angely 
Merkelové řekl deníku Dnes premiér Sobotka: „Není možné slučovat a říkat, že uprchlík rovná se terorista. Stejně ale 
není možné uplatňovat přístup, který v loňském roce uplatnilo Německo, kdy bez jakékoliv kontroly umožnilo příliv 
obrovského množství lidí“ a dodal, že teroristy jsou hlavně potomci imigrantů, kteří do Evropy přišli před 15 až 20 lety. 
„Takže tu máme otázku, zda jsme schopni úspěšně integrovat lidi, kteří přicházejí z kulturně a nábožensky odlišného 
prostředí, a otázku, proč dochází k jejich radikalizaci,“ řekl Sobotka a varoval před srovnáváním vyznávačů islámu a 
teroristů útočících i na své souvěrce. „My tady nemáme žádnou silnou muslimskou komunitu. Popravdě řečeno si ani 
nepřejeme, aby se tady nějaká silná muslimská komunita vytvořila,“ dodal Sobotka s tím, že je to aktuální v Německu. 
O   30.srpna udolala rakovina ve věku 74 let gymnastku, olympijskou 4x zlatou a disidentku Věra Čáslavskou. RIP 

*************************************************** 
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http://domov.sme.sk/t/2408/kauza-kalinak-a-basternak
http://domov.sme.sk/t/2408/kauza-kalinak-a-basternak
http://wiki.idnes.cz/bohuslav-sobotka-0er-/politici.aspx?klic=455021


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

JEŠTĚ Z DOMOVA  

Prokremelská propaganda ,,nebezpečnější‘‘ 

Tým brněnské Masarykovy univerzity zveřejnil za podpory agentury  
Evropské hodnoty studii technik prokremelské propagandy vybraných  
českých či česky psaných webů. Podle studie propaganda ustoupila od  
,,průhledné adorace vlastní strany ve prospěch vzbuzování zloby a nejistoty 
v hodnotový systém Západu‘‘. Tým specialistů na propagandu vedený  
Petrou Vejvodovou a Milošem Gregorem, zkoumal čtyři portály: Sputnik –  
ruské státní médium s téměř čtyřmi desítkami jazykových mutací včetně  
české, Parlamentní listy společnosti Our Media podnikatelů Michala  

Voráčka a senátora Ivo Valenty a AC24 a Svět kolem nás podnikatele  
Ondřeje Geršla (spolu s tištěným měsíčníkem Vědomí). Podle Vejvodové se  
„jednotlivé weby už téměř neuchylují k primitivní propagaci Kremlu či jeho  
představitelů a nevyskytují se ani podvrhy fotografií či videí, nejčastěji s  
propagandou spojovaných.‘‘ Prokremelský pohled je u oněch webů vidět  
hlavně ve výběru a zpracování témat a ve vytváření obrazu nefungujícího  
politického systému na Západě. Například ve 40 % zkoumaných článků  
Parlamentních listů je obsažena znevěrohodňující technika svalování viny,  
34 % článků obsahuje nejrůznější fabulace a 18 % článků podle analýzy  
,,nálepkuje‘‘, tedy přisuzuje kolektivní postoj či vinu odlišným subjektům, 
což je proti pravidlům žurnalistiky. Vydavatel website, jejíž název přes protesty poslanců mylně sugeruje jako by byl 

orgánem parlamentu, ovšem prý analýzu týmu odmítl. 
   Deník Dnes k tématu citoval českého generála Petra Pavla, šéfa výboru NATO pro server Neovlivní.cz: „Ruská 
propaganda se v moderní době mnohem více orientuje na polopravdy a spíše než na zvýrazňování kvalit vlastních se 
zaměřuje na relativizaci všech pojmů tak, aby lidé v podstatě nenacházeli žádnou jistotu a byli uvedeni do stavu, kdy 
si řeknou : ,Tak čemu mám vlastně věřit?’ V tomto prostředí nejistoty a nedůvěry se propagandě daří nejlépe.“  
   

DOPISY ČTENÁŘŮ -- Dopis z Prahy 

NAČERNO  

Na dvanáctiletku (dnes by se řeklo gymnázium) jsem chodil do Karlína. Moje cesta vedla kolem karlínského operetního 
divadla, kam se v té době navrátil Oldřich Nový. Jemu tehdy - v zlatých šedesátých - strana přiodpustila jeho 
protektorátní kariéru a buržoazní imidž. On tam režíroval a hrál Florimonda v Mamzelle Nitouche. Za okny měli krásné 
fotky z představení. Já často zastavoval a zevloval na ty obrázky a pak jsem přicházel do školy pozdě.  
   S pozdními příchody do školy jsem míval problémy i jinak. Než jsem ráno vyrazil, tak jsem často doma ještě četl, a pak 
jsem vycházel pozdě už z domu. V takových případech jsem chytal osmnáctku u Masaryčky. Síťovku jsem neměl a tak 
jsem obvykle jezdil na načerno. Tehdy - počátkem šedesátých let - zavedli v tramvajích pokladny s průhledným 
plexiglasovým vrškem, kam měl každý cestující hodit 60 haléřů.  Byla to jakási první sázka na poctivost cestujících. Já 
tam někdy hodil dva pětníky a někdy nic. Párkrát se stalo, že se z pani, která - jakoby nic - stála na plošině, vyklubala 
revizorka. Jednou jsem to ukecal, ale podruhé (byla to ta samá revizorka, já si jí nepamatoval ale ona mě bohužel ano) 
mě už zjistila a já pak musel do Dopravního podniku do Holešovic zaplatit pokutu.  
   Jako starší jsem už načerno mejezdil. Jednou jsem ale jel pracovně Metrem do Vysočan, měl jsem velmi naspěch a 
jízdenku jsem si nekoupil. Ve vagonu sedělo pět týnejdžrů a tropili velký brajgl. Proto jsem jim přál, když přišel revizor a 
všechny je zkontroloval. Oni všichni měli síťovky. Asi, aby ukázal svoji férovost, rozhodl se revizor zkontrolovat i solidního 
pána s kravatou, který seděl proti hlučícím vyrostkům, tedy mě. Já ale jízdenku meměl, tak mě překvapený revizor na 
místě pokutoval. Už si nevzpomenu kolik stovek to bylo. Tentokrát jsem měl v tobolce dost na zaplacení pokuty na místě.  
   Teď už je mi sedmdesát, mám na to kartičku a s ní mohu jezdit po Praze zadarmo jak se mi zachce. Někteří pyšní 
spolupenzisti řikají městské hromadné dopravě "socka" a jezdí po městě automobily. To mi připadá dosti hloupé: nejen, 
že dále zasmraďují již tak mizerný vzduch, ale tráví nesmyslně dlouhou dobu marnou snahou někde auto zaparkovat.  
    Často v tramvaji či v Metru koukám po spolucestujících a snažím se uhodnout, kdo jede načerno a kdo ne. Odhaduje 
se prý, že až třetina cestujících v Praze jezdí bez placení.  
    Letos v Londýně jsem - jako vždycky a jako všichni ostatni - procházel na nádraží a v Undergroundu brankami, kterě 
při výstupu zkontrolovaly magnetický lístek. Když byl v pořádku, tak mě pustily ven. Obdivoval jsem to chytré zařízeni, 
které se za mnou vždy okamžitě zase zavřelo, ale nikdy nechňaplo kufr na kolečkách, který jsem za sebou často táhl. 
Jak to ta mašina pozná? 
    V Praze v Metru žádná taková zařízení nejsou, ani kontrolorů není mnoho ( já jsem žádného neviděl už alespoň tři 

roky). A obávám se, že průměr poctivosti Pražáků, a to i chudobné studentíky v to nepočítaje, je velmi nízký. Každý rok se 
zvyšuje deficit Pražského dopravního podniku i přes narůstání ceny jízdenek. Kolik je způsobeno nepoctivostí cestujících 
a kolik nepoctivostí a neschopností "vedoucích pracovníků" nikdo neví. Typuji, že to bude tak fifty-fifty. Schodek pak 
město hradí ze svého rozpočtu.  
  Ty londýnské branky určitě stojí každá hezkých pár liber. Pokaždé, když lezu do Metra, mě ale napadne, jestli by se 
pražské hromadné nevyplatilo vzít si půjčku, která by jim umožnila nainstalovat zařízení londýnského typu ve všech 
vchodech a východech. Jestlipak to ty pány napadlo? Snad by nás to ani nestálo tolik jako Opencard.                                          
                                            Všechny poctivé příznivce městské hromadné dopravy zdraví Honza Krátký.  

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

               PREDNÁŠKU ČESKO-BRITSKÉHO MALIARA JANA MLADOVSKÉHO 
 

     v sobotu 29. oktobra 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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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 98. výročí 
vzniku Československa 

 

  v neděli 30.října ve 14.00 hodin 
u tamního čs. vojenského památníku (náhrobky   
civil. části nechali očistitt naši z Leamington Spa     
  a děkujeme za to srdečně údržbě hřbitova)  

 

Blízko železniční stanice Brookwood, South West 
Trains z Clapham Junction 12.23 a 13.23, doba 

jízdy je 35 minut 

 

http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=134631/127679_0_
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=129709/122753_0_
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=130631/123749_0_


 

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

Nenechte si ujít, aneb trochu kultury v Londýně v říjnu   

o    5. října vystoupí ve Wigmore Hall, 36 Wigmore Street, W1U 2BP, český dirigent Václav Luks se svým pražským 
orchestrem Collegium 1704 a italskou sólistkou mezzosopránistkou Annou Bonitatibus za podpory Dunard Fund a 
předvedou díla Handla, Glucka, Rossiniho, Caldary a dalších skladatelů 18. a 19. století na téma mýtické královny 
Semiramis. Info: 020 7935 2141 a www.wigmoire-hall.org.uk. Do 35ti let zlevněné vstupné na 020 7935 2141. 

o    Až do 16. októbra vystavuje abstraktné interiery Living Like a God v galerii Canal, 60 De Beauvoir Crescent, N1 

5SB slovenský abstraktný maliar, majster koláže, rezbár a tvôrca keramiky Miroslav Pomíchal. 6. oktobra o 19tej 
usporiada v galerii koncert ľudovej muziky s vínom. Patron: Veľvyslanectvo SR Info: www.canalprojects.info 

o  Až do 11. októbra buďe v sáli Veľvyslanectva Slovenska výstava slovenského abstraktného maliara Samuela 

Pauča, tvoriaceho v Brne a Prahe, v spolupráci s galeriou Nová Galerie. Po nej od 10. do 14. 11. vystavuje v sáli 
veľvyslanestva slovenský sochár a maliar Ján Ťapák... Info: Veľvyslanectvo SR a www.novagalerie.cz/samuel-pauco 

o    16. října v 19.30 zahraje v Royal Festival Hall, Southbamk Centre, Philharmonia Orchestra pod taktovkou 

Christopha von Dohnányiho. Sólisté: Robert Dean Smith (tenor) a Matthias Goerne (baryton). Program: Schubert - 
Symfonie č. 8 v B moll ,,Nedokončená‘‘ a Mahler: Píseň země. Info: 0844 875 0073 a www.southbankcentre.co.uk 

o    Až do 28. ledna bude v Roca London Gallery, Station Court, Townmead Road, London, SW6 2PY, pokračovat 

v září zahájená výstava Soak, Steam, Dream: Reinventing Bathing Culture, která představí soudobou architekturu 
společného koupání, např. praktické i humorné koncepty na téma sauny, včetně realizací českých architektů studia 
H3T z Prahy. Info: www.h3t.cz a tel.: 020 7610 9503. Spoluorganizuje České centrum 

o  Upozorňujeme předběžně na velmi zajímavé téma přednášky dr.Petera Cannona-Brookese pro The Friends of 

Czech Heritage 10.listopadu v 18.30 v sále Velvyslanectví Slovenska – Revitalizace britského portrétního 

sochařství: Role Franty Bělského a Ireny Sedlecké. Jako obvykle bude ve vstupném 15 liber zahrnuta sklénka vína 

či limonády. Nutná předchozí registrace na www.czechfriends.net, pro placení u vchodu: events@czechfriends.net 

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

                        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 Slovak Catholic Mission 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: 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 
(k dostání nová CD nahrávka klavírních děl prof. Ant Tučapského v interpretaci Kanaďanky Margaret Bruce. Dvě CD za 14.50 liber i s poštovným) 

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

***************************************************                                                   
Vydává a rozesílá Správní výbor charity Velehrad London (Publisher : Velehrad London, Charity registered in England and Wales (number: 1154836) and a company limited by    
 guarantee (registered company No.: 08684201) Reg. offices: 39 Lonsdale Road, Barnes, London, SW13 9JP) a rediguje v tradicích Věstníku a Londýnských Listů Mgr J.M. P.Jůn 
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