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Do školy a k volbám...   
Ano, měsíc září je měsícem školáků a školy jsou si všude podobné, jako 

vejce vejci. To až ty vyšší se dost různí a jak víme, Britové jsou stále 

právem pyšní na ty své Oxfordy, Cambridge či St.Andrewsy. Co je  

ovšem znepokojuje je zřetelný pokles kvality jejich středoškolského 

vzdělání a protesty byly dost slyšet, když nedávno přišly poštou kýžené 

výsledky známých ,,malých maturit‘‘ GCSE. Hlavní zkouškové 

komise totiž dál snížily minimální potřebný počet bodů na alespoň 

,,prolezení‘‘ z matematiky na 15 procent, prý aby ulehčily studentům 

život a co nejvíce jich prošlo. Tenhle úlet nevylepší ani nový systém  

známkování od nejlepší devítky až k nejhorší jedničce, neboť experti  

poukazují na to, že když byly GCSE v osmdesátých letech zavedeny, 

student ještě prošel na ,,C‘‘ s dvakrát vyššími procenty než nynější  

ekvivalentní čtyřka. Předseda Kampaně za skutečné vzdělávání  

McGovern k tomu podle deníku The Times prohlásil, že pokud  

nějaký student složí písemnou zkoušku tak, že bude mít 83 procent  

špatně a přesto dostane 4 stupeň a projde, znamená to, že čtyřka je  

,,vysvědčením o neschopnosti‘‘. Podobně prý je vidět úpadek co do 

výsledků zkoušek studia jazyků a vůbec zájmu o jejich studium. Co     Mysleme na chorál: blíží se důležité volby... 

se pak týče výuky dějin, známe zde příklady nulových znalostí o       

Druhé světové válce, neboť prý tam osnovy onu třídu nedovedly, i když se toho dost naučila o té ,,Velké‘‘ válce první.  

    Toto ,,snižování laťky‘‘ je nebezpečné a je zjevně příkladem extrémní politické korektnosti -- kdy jako na oné 

experimentální škole v londýnské čtvrti Wandsworth v sedmdesátých letech -- je třeba aby uspěli i ti nejlínější 

studenti, neb přece ,,nemůžeme po nich příliš mnoho vyžadovat, aby netrpěli stresem‘‘. Mnozí by řekli, že pro dnešní 

rozmazlenou společnost Západu je to i nyní typické, ale lze doufat, že to snad časem přejde, i když dobrých učitelů je 

ve školách prý opravdu poskrovnu. To také platí v celé demokratické Evropě, která se měří ve vědě s Amerikou.  

    Téma také souvisí s dnešní politickou scénou, neb vzdělaný národ si z principu volí vzdělané a moudré vůdce a 

tak lze se ,,zlými jazyky‘‘ tvrdit, že pokud vzdělaný není - nebo se vzdává své občanské povinnosti a nejde volit - pak 

bude mít takové vůdce, jaké si zaslouží. A ti, kteří volit nechodí by si asi zasloužili nemít občanská práva. Vždyť jaká 

práva bez povinností? Volby by možná měly být povinné, ale platilo by i vhození bílého lístku, pokud by žádný 

kandidát neuchvacoval státnickou moudrostí a občanskou statečností. Jen lze připomenout, že ty příští volby budou 

v ČR už 20. a 21. října a první kolo voleb prezidentských – do kterých se chystá až osm kandidátů -- už 12. a 13. ledna 

příštího roku. A na závěr, pokud chcete přece jen nějaká smutná výročí, nabízíme Mnichovskou dohodu ze 30. září 

1938 a pokud by to nestačilo, tak Hitlerovo napadení Polska 1. září o rok později, půl roku po našem 15. březnu... /jn/                
 

*************************************************** 
                      Správní rada londýnského Velehradu srdečně zve všechny krajany na                            

                           SVATOVÁCLAVSKOU SLAVNOST 
                            

                                v neděli 24. září 2017 od 15 do 18 hodin 

                      v prostorách a na zahradě Velehradu v Barnes,  

                              39 Lonsdale Rd, SW13 9JP  

                   Svatého Václava si připomeneme prostřednictvím přednášek, promítání, her, 

                      hudby a zpěvu. Chybět nebude ani tradiční malé občerstvení a aktivity pro děti 
 

 Prosíme potvrďte účast do 20.9. na info@velehrad.org.uk a mobilem na 07468 570551. Těšíme se na viděnou! 
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ZPRÁVY Z KOMUNITY A LONDÝNA                                    
Soukromá mše na Velehradě                                      

přitáhla krajany                                                 

Více než dvacítka krajanů, včetně několika rodin s dětmi,                                               
se sešla na Velehradě v Barnes v neděli 30. července na                                                

soukromé mši u příležitosti londýnské návštěvy Otce Jiřího                                             

Zámečníka, mladého kněze z Říma. Otec Jiří, takto                                                    Plakátem ze 

doktorant, pracující na disertaci o církvi a manželských                                               vzpomínky na 
vztazích a původem z olomoucké diecéze, se laskavě uvolil                                            naše parašutisty 
na Velehradě, kde bydlel, sloužit soukromou mši a zpráva                                             v Ightfieldu 
se rychle rozletěla po české i slovenské komunitě v                                                    se ještě vracíme 
Londýně a mše proto byla hojně navštívena.                                                           k 75. výročí 
   Po mši pak následovalo improvizované občerstvení v                                                Heydrichyády. 
zahradě a přilehlých mistnostech a diskuse na aktuální                                               Další dva snímky 
témata a všichni se po deštích radovali z modré oblohy.                                               jsou ze soukromé 
   Připomínáme, že soukromé mše předtím sloužili na                                                mše na Velehradě 
Velehradě kardinál Duka v listopadu a další římský  
doktorant Otec Radek Tichý letos v lednu... 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Odešel další muž od Dunkirku...                                            

Činovníci pobočky Svazu československých veteránů a  
pobočky Čs. obce legionářské v Leamington Spa Georgina  
a Chris oznamují, že vzpomínková akce 18.června u  
leamingtonské ,,padákové fontány‘‘ u příležitosti 75. výročí  
smrti našich parašutistů po útoku na Heydricha se díky  
slunečnému počasí velmi vydařila a sešlo se množství  
členů i jejich rodin a místní veřejnosti. 
    Zároveň ovšem Leamington oznamuje smutnou zprávu, 
že zemřel nejdéle žijící člen pobočky, veterán kurzu SOE ve  
Skotsku a bojovník První čs. obrněné brigády od Dunkirku,  
Jiří Pavel. Pohřeb s vojenskými poctami se konal v České  
Skalici (kam se Jiří Pavel nedávno přestěhoval) 6. července. 
Stojí za to připomenout, že Jiří se vždy staral o fontánu a 
a ještě letos v dubnu daroval tisíc liber na její opravu! RIP. 
 

Záslužné ocenění Ianu Kennawayovi 
Spoluzakladatel a dlouholetý ředitel charitativní organizace 
 pečující o záchranu historických uměleckých památek v  

ČR a působící pod názvemThe Friends of Czech Heritage  
Ian Kennaway byl po zásluze oceněn českou cenou Artis  
Bohemiae Amicis (Přátelé českého umění). Cenu za  
významnou a celoživotní podporu českého kulturního  
dědictví mu předal ministr kultury Daniel Herman.  
Kromě své jiné podobné činnosti (a předchozí práci v The  
National Trust), Kennawy spolu s historičkou umění  
Barbarou Peacockovou založili organizaci The Friends of  
Czech Heritage v roce 2007 a ta vozila a dodnes vozí do ČR  
britské dobrovolníky na pomoc opravám a udržování  
památek (hradů, zámků, paláců, kostelů i zahradních  
celků) sdílí zkušenosti s českými památkáři a sbírá na tuto 
záslužnou činnost v Británii peníze. 
    "Žádný zahraniční odborník nevykonal pro uchování  
našich šlechtických sídel včetně jejich sbírek a parků tolik, 
jako on. Tuto práci nejenže pan Kennaway dělá léta zcela nezištně a bez odměny, ale navíc stále vynakládá své vlastní 
finance na to, aby byl v kontaktu s českými a moravskými specialisty," prohlásil při předávání ceny ministr Herman. 

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

           Dvořákova společnost pro českou a slovenskou hudbu srdečně zve krajany na                

              koncert skladeb Karla Janovického  
  a recepci u příležitosti jejich vydání na CD společnosti Prima Facie pod názvem Rainsongs 
                            

v neděli 10. září od 15 do 17.30 na londýnském Velehradě, 39 Lonsdale Rd, SW13 9JP 
 

skladby zazní v podání umělců nahrávky: Lesley-Jane Rogers (soprán), Joan Taylor (klavír) a John Taylor (zobcová 
flétna), skladatel bude o své hudbě hovořit s Johnem Turnerem a CD bude ke koupi za £10. Vstup volný pro členy 
společnosti, jinak £10 u vchodu. Ohledně občerstvení, prosím informujte o své účasti předem Terryho Hearda na   
               020 8852 9263 nebo na membership@dvorak-society.org nejpozději do 4.září 
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Budeme vzpomínat na zemřelé v září...  
Po prázdninách budeme vzpomínat na významného 
hudebního skladatele dr.Antonína Tučapského, jehož 
hudba doznala v posledních letech ocenění i v ČR a  
jeho operu uvedla brněnská Janáčkova opera (zemřel  
9.září 2014). Dalším našim zemřelým, na kterého  
budeme vzpomínat 22.září, je ing. Karel Staller, bývalý 
starosta londýnského Sokola a syn designéra známého 
čs-uk lehkého kulometu Bren-Gun z 2. světové války. 
 

ZPRÁVY Z DOMOVA 

České parlamentní volby v říjnu 
Parlamentní volby v ČR se budou konat 20.a 21. října a 
jako obvykle mohou krajané hlasovat po předběžné  
registraci buď na velvyslanectví, nebo, pokud budou 
v dny voleb ve vlasti, mohou hlasovat tam. Informace o 
registraci podává velvyslanecví. Podle posledních  
průzkumů se (zjevně vzhledem k obavám z nárůstu  
africké a asijské migrace do Evropy) lepší pozice Okamurovy strany SPD (okolo 6 procent), zatímco úbývá voličů KSČM 
(z 15,5 na 13 procent). Hnutí Ano exministra financí Babiše by získalo 26,5 procenta (průzkum se ale konal ještě před 

policejní žádostí o jeho vydání). ČSSD by získala 14 procent, lidovci 6,5 procenta, ODS 10 procent a TOP 09 9 procent. 
Do voleb se přihlásilo 31 stran, hnutí a podobných uskupení – o sedm více než minule v r. 2013 – některá však budou 
kandidovat pouze v Praze či jen v některých vybraných obvodech. Mezi těmito stranami se opět objevila kdysi velmi 
oblíbená a nyní ,,vzkříšená‘‘ Občanská demokratická aliance. 
 

Slovenská koaličná kríza skončila... 
Slovenská koaličná kríza nastartovaná po vypovedaniu zmluvy predsedom SNS Andrejom Dankom sa skončila po 
troch týždňoch niepriamých slovných súbojov medzi Dankom a premiérom Robertom Ficom. Po schôdzi koaličnej rady 
Fica a Danka aj s predsedom Mosta-Híd Bélom Bugárom oznámila koalicia, že budú spolu ,,viac komunikovať‘‘ a že 
súčasná vláda ,,nemá inú alternatívu‘‘. Dohodli sa aj na vytvorení pracovnej skupiny, ktorá vypracuje nový dodatok ku 
koaličnej zmluve aj na pravidelných týždňových rokovaniách. Piatkovú schôdzu označil Fico za "dlhú, vážnú, 
konštruktívnú aj dobrú". 
 

Deník SME o brexitových návratoch 
,,Prvá vlna Slovákov, ktorí si v afekte nad referendovým rozhodnutím v Británii už zbalili päť slivák a vrátili sa, je už 
asi preč. Možno sa ani nedalo hovoriť o vlne. Slovensko však chce tiež vyťažiť z neistoty okolo brexitu a keď už nie 
banky a sídla firiem, získať početných navrátilcov. To je výborný čas načúvať skepse domácich aj zahraničných 
Slovákov. Núkajú sa obavy, že prídu tí najhorší. Vraj kto neuspel za mlákou, za kanálom či len za riekou Moravou, 
bude zavadzať aj doma. Našinec je neúprosný a čím menej bol sám vonku, tým je na úspech druhých prísnejší. 
   Ďalšie žalospevy sa sústredia na neprávosť, ktorá vznikne príchodom tých šikovných. Už sme si čosi pred časom 
vypočuli z chodieb SAV, že program lákajúci zahraničných postdoktorandov do ústavu zároveň znevažuje slabo 
zarábajúcich slovenských vedcov. Ktorí majú väčší objem práce a na rozdiel od „postdokov“ zostanú v inštitúcii aj po 
uplynutí grantu.‘‘ (Bez komentára) 
 

Kauza firmy Liglass Trading CZ pokračuje... 
Kauza neznámé společnosti Liglass, která byla podle Sapara Isakova, kancléře kyrgyzského prezidenta, doporučena 
prezidentem Zemanem a kancléřem Mynářem prezidentu Atambajevovi a která vyhrála miliardový mezinárodní tendr 
na stavbu vodních elektráren v Kyrgyzii, stále pokračuje. Isakov uvedl, že jej vývoj v zemi donutil, aby takto vypověděl, 
neboť bojuje o to, aby se stál novým kyrgyzským premiérem a jeho slova tak dávají kauze neznámé firmy mezinárodní 
rozměr. Zemanuv mluvčí Ovčáček ale tvrdí, že o zakázce rozhodla vláda v Kyrgyzii, nikoli Hrad. Případ šetří česká BIS.  
 

Premiér Sobotka proti zvětšování muslimské komunity v ČR 
Premiér Bohuslav Sobotka nechce, aby se v ČR zvětšila muslimská komunita. Řekl to v rozhovoru pro rakouský deník 
Die Presse a dodal, že Česko pomáhá lidem, kteří přicházejí z východní Evropy. Zdůraznil pak, že v ČR je malá a 
nezradikalizovaná muslimská komunita a řekl: ,,Když pozorujeme problémy v jiných evropských zemích, v Česku už 
muslimy nechceme.‘‘ Premiér poté řekl, že ČR by velmi ocenila, kdyby si Evropa lépe chránila vnější hranici a že 
přijímání uprchlíků by mělo vždy být v kompetenci národních států a odmítl ,,donucovací kvóty‘‘ coby společný postoj 

Visegradské skupiny. Česko podle Sobotky přispívá k řešení migrační krize finanční podporou libyjské pobřežní stráže, 
uprchlických táborů a vysláním policistů na Balkán. Na konec rozhovoru prohlásil, že věří, že prezident Zeman 
neobhájí prezidentský mandát a že se poté na Hradě zlepší politická kultura. Česká média dodávají, že v zemi žije 
zhruba 22.000 muslimů a jsou dobře integrováni a nábožensky nepříliš aktivní.  

*************************************************** 
                  British, Czech & Slovak Association srdečně zve krajany na tradiční středeční setkání 

                                     ,,Get to know you‘‘  

              13.září od 19 do 23 hod. v Čs. národním domě, 74 West End Lane, NW6 
                                     

                     Info: bcsa@bcsa.co.uk nebo tel. : 0208-795-4875 či na adrese: 643 Harrow Rd, Wembley, HA0 2EX 
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Britská skupina Spoločnosti pre vedy a umenia SVU 

           pozývá krajanov na prednášku 
  

 česko-britského univerzitného      

  psychológa prof. Petra Hájka 

 

.     v sobotu 30. septembra o 14tej hodine  
           

       v sáli londýnského Velehradu v Barnes,       
            39 Lonsdale Rd, SW13 9JP     

 
Info: Věra Vavrečková (0170 2614 767) a Zuzana Slobodová    
    (079 405 19 667) a https://www.svu2000.org/london  
 

            Priveďte priatielov a známých. 

http://www.sme.sk/c/6036298/ustava-sr-preambula.html
https://www.svu2000.org/london


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

DUCHOVNÉ SLOVO 

Nemilujme slovami, ale skutkami 
 

Posolstvo pápeža Františka k 1. svetovému dňu chudobných 
„Deti moje, nemilujme len slovom a jazykom, ale skutkom a pravdou“ (1 Jn 3, 18). Tieto slová  
apoštola Jána vyjadrujú imperatív, ktorému sa nijaký kresťan nemôže vyhnúť. Vážnosť, s akou  
milovaný učeník odovzdáva až po dnešok Ježišov príklad, ešte viac vystupuje v zdôraznenom protiklade medzi 
prázdnymi slovami, ktoré máme často na perách, a konkrétnymi skutkami, podľa ktorých sa máme hodnotiť. Láska 
nepripúšťa nijaké alibi: kto chce milovať tak, ako miloval Ježiš, musí nasledovať jeho príklad. To platí predovšetkým 
vtedy, keď ide o chudobných. Spôsob, akým miloval Boží Syn, bol dobre známy a Ján nám ho jasne pripomína vo 
svojich listoch. Spočíva na dvoch nosných pilieroch: Boh nás miloval ako prvý (porov. 1 Jn 4, 10.19); a miloval nás 
tak, že dal seba samého, položil za nás vlastný život (porov. 1 Jn 3, 16). Takáto láska nemôže ostať bez odpovede. Hoci 
nám bola darovaná bez nároku na akúkoľvek odplatu, predsa zapaľuje srdcia, ktoré ju túžia opätovať, napriek svojim 
obmedzeniam a hriechom. To je však možné len vtedy, ak v rámci svojich možností prijmeme do srdca Božiu milosť, 
jeho milosrdnú lásku, aby pohla našu vôľu a tiež city k láske k samotnému Bohu a blížnemu. Tak môže 
milosrdenstvo, ktoré vyviera takpovediac zo srdca Najsvätejšej Trojice, dať do pohybu náš život a vyvolať súcit voči 
bratom a sestrám v núdzi a budovať diela milosrdenstva. 
     „Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal“ (Ž 34, 7). Cirkev oddávna chápala význam tohto volania. Svedčia o tom hneď 
prvé stránky Skutkov apoštolov, keď Peter žiada, aby si zvolili siedmich mužov, „plných Ducha a múdrosti“ (6, 3), ktorí 
by obsluhovali chudobných. To je bezpochyby jedno z prvých znamení, ktorým sa kresťanské spoločenstvo predstavilo 
na scéne sveta: služba tým najchudobnejším. Všetko to dokázali preto, lebo pochopili, že život Ježišových učeníkov sa 

musí prejavovať v bratstve a solidarite, ktoré zodpovedajú hlavnému učeniu Majstra, ktorý chudobných vyhlásil za 
blahoslavených a dedičov nebeského kráľovstva (porov. Mt 5, 3). 
    „Predávali pozemky a majetky a rozdeľovali ich všetkým, podľa toho, ako kto potreboval“ (Sk 2, 45). Tieto slová 
jasne svedčia o úprimnej starosti prvých kresťanov. Keď evanjelista Lukáš – svätopisec, ktorý viac ako ktokoľvek iný 
dáva priestor milosrdenstvu – opisuje prax prvého spoločenstva, ktoré sa delilo o všetko, nejde mu len o pekné slovné 
zvraty. Naopak, keď o tom hovorí, chce sa prihovoriť veriacim každého pokolenia, a teda aj nám, aby  nás povzbudil vo 
vydávaní svedectva a konaní v prospech tých najnúdznejších. To isté učenie nám rovnako presvedčivo predkladá 

apoštol Jakub, ktorý vo svojom liste používa silné a pôsobivé slová: „Počúvajte, moji milovaní bratia! Nevyvolil Boh 
tých, čo sú vo svete chudobní, aby boli bohatí vo viere a dedičia kráľovstva, ktoré prisľúbil tým, čo ho milujú? A vy ste 
chudobného znevážili! Neutláčajú vás práve bohatí a nevláčia vás práve oni po súdoch? [...] Bratia moji, čo osoží, keď 
niekto hovorí, že má vieru, ale nemá skutky? Môže ho taká viera spasiť? Ak je brat alebo sestra bez šiat a chýba im 
každodenná obživa a niekto z vás by im povedal: ,Choďte v pokoji! Zohrejte sa a najedzte sa!‘, ale nedali by ste im, čo 
potrebujú pre telo, čo to osoží?! Tak aj viera: ak nemá skutky, je sama v sebe mŕtva“ (Jak 2, 5 – 6. 14 – 17). 
     Boli však aj chvíle, keď kresťania nenasledovali dôsledne túto výzvu a nechali sa nakaziť svetským zmýšľaním. 
Duch Svätý ich však neprestal vyzývať, aby svoj zrak zamerali na to, čo je podstatné. Preto vzbudil mužov a ženy, ktorí 
rozličným spôsobom venovali svoj život službe chudobným. Koľké stránky dejín napísali za uplynulých dvetisíc rokov 
kresťania, ktorí v úplnej jednoduchosti a pokore, no s veľkodušnou fantáziou lásky slúžili najchudobnejším bratom. 
     Medzi nimi vyniká príklad Františka z Assisi, ktorého počas stáročí nasledovali mnohí ďalší svätí muži a ženy. On 
sa neuspokojil len s tým, že by malomocných objímal a dával im almužnu, ale rozhodol sa ísť do Gubbia a žiť tam s 
nimi. On sám v tomto stretnutí videl zážitok svojho obrátenia: „Keď som bol v hriechoch, zdalo sa mi príliš trpké vidieť 
malomocných. A sám Pán ma zaviedol medzi nich a prejavil som im milosrdenstvo. A keď som od nich odišiel, zmenilo 
sa to, čo sa mi zdalo trpké, na sladkosť duše i tela“ (Testament 1–3: FF 110). Toto svedectvo nám ukazuje 
premieňajúcu silu lásky k blížnemu a kresťanského štýlu života. 
     Myslime teda na chudobných nielen ako na adresátov dobročinnej, raz týždenne poskytovanej dobrovoľnej služby 
či improvizovaných prejavov našej dobrej vôle, ktoré majú uspokojiť naše svedomie. Hoci sú takéto skutky cenné a 
pomáhajú zvýšiť citlivosť na potreby mnohých bratov a na nespravodlivosti, ktoré ich často zapríčiňujú, mali by viesť 
ku skutočnému stretnutiu s chudobnými a vytvoriť priestor pre delenie sa, ktoré sa stane životným štýlom. Totiž 
modlitba, cesta učeníctva a obrátenie nachádzajú potvrdenie svojej evanjeliovej pravosti v láske, ktorá je ochotná deliť 
sa. A z takéhoto spôsobu života pramení potom radosť a pokoj duše, lebo sa priamo dotýkame Kristovho tela. Ak 
chceme skutočne stretnúť Krista, tak sa v odpovedi na sviatostné spoločenstvo v Eucharistii musíme dotýkať jeho tela 
aj v zmučených telách chudobných. Kristovo telo lámané v Eucharistii môžeme znovu nájsť v tvárach a osobách tých 
najslabších bratov a sestier, keď im venujeme svoju lásku. Slová svätého biskupa Jána Zlatoústeho sú stále aktuálne: 
„Ak si chcete uctiť Kristovo telo, nepohŕdajte ním, keď je nahé. Neuctievajte si eucharistického Krista hodvábnymi 
rúchami, keď potom vonku z chrámu prehliadate tohto druhého Krista, ktorý trpí chladom a nahotou“ (Hom. In Matt. 50) 

     Sme teda povolaní podať chudobným ruku, stretnúť sa s nimi, pozrieť im do očí, objať ich, aby pocítili teplo lásky, 
ktorá láme začarovaný kruh osamelosti. Ich vystretá ruka je pre nás tiež pozvaním, aby sme opustili svoje istoty a 

svoje pohodlie, a spoznali hodnotu, ktorú má chudoba sama v sebe.                         (Druha čiasť v októbri) 
                                                /Preložila: Slovenská redakcia VR – Z internetových stránok TK KBS 

DOPISY ČTENÁŘŮ  

Přeposíláme: Hledají se dárci čsl. memorabilií... 
Dear Jana, 
Here in Cardiff, I'm doing all I can to build up Czechoslovak history, and Eastern and Central European studies more 
generally. So far we've established a Czechoslovak Special Collection in the Cardiff University Library (rare books, and 
so on - I hope - manuscripts); created a research network; concluded an Erasmus exchange with Karlova Univerzita; and 
next year (2018) will be hosting a Czech and Slovak conference in Cardiff to celebrate the centenary of the state's  
founding; helping with a student-led museum exhibition on cultural representations of the Heydrich assassination; 
sponsoring a panel on 1968 at the annual BASEES conference held in Cambridge; giving the plenary at a conference on 
the Munich Crisis being held in Sheffield.                                                             >>>>>>>>> 

*************************************************** 
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Hledají se dárci čsl. memorabilií... (pokračování ze str 4) 
   My first big task is to build up resources for students (and,  

ultimately, scholars), here in Cardiff. It would be great to have a chat 

with you about archival/manuscript materials such as letters,  

papers, newspapers, even objects: really anything connected with  

the Czech Republic and/or Czechoslovakia would be very welcome  

as we are seeking to build up the Special Collection. So far the  

concentrations have been on 1968 (we just bought the US State  

Department's crisis files on Czechoslovakia 1968, which should  

prove fascinating); spying (starting with memoirs by Voska,  

Bruce-Lockhart, A-54, etc); Lidice (there are links with a Welsh  

mining village); minorities (so far mainly Hungarian, German,  

Jewish); travel guides and maps (from all periods); formal collections 

of photographs of politicians. 

   If you come across any such papers or Collections or indeed really 

ANYTHING (old postcards, stamps, money, newspapers etc) we  

would be so very grateful for donations (if they would otherwise just  

be thrown away) or, if the manuscripts or books are ones you would  

like to see cared for but do not wish to lose, they can be loaned to the 

Special Collection, where they will be taken care of (correct humidity, 

acid free covers, handled by scholars on special foam rests, used  

under supervision) so please do let me know (and please do spread  

the word that we are investing in Czechoslovak studies at Cardiff  

University now).               Warmest good wishes, Mary 

Pozn.redakce: e-mail paní Mary je: maryheimann@hotmail.com 
 

 

Dopis z Prahy 

Konec věčných studentů v Británii 
Na konci druhého ročníku vysoké nás čekala zkouška z matematiky. Byla to křižovatka v životě každého z nás. Ty, kteří 
zkoušku - napoprvé nebo na reparát – udělali, čekaly další roky studií (včetně mnoha dalších zkoušek). Ti, kteří 
"neprolezli" ani napotřetí, museli dát dalšímu studiu na ČVUT sbohem a vydat se jinou cestou. 
   Já jsem rozhodně žádný velký matematik nebyl. Po písemce jsme postpně po skupinkách čekali na chodbě před 
pracovnou pana docenta a cigaretami stupňovali svoji rozechvělost. Když mi posléze pan docent nabídl "za tři", byl jsem 
více než spokojen a rád jsem to vzal. 
   Vzpoměl jsem si na to, když jsem letos v srpnu pobýval u svého londýnského kamaráda. V určený den jeho syn čekal 
rozechvěle na příchod ranní pošty. Když svazeček obálek dopadl na rohožku, vrhl se k němu a hbitě otevřel připravenými 
nůžkami tu důležitou. Dopadlo to dobře, všechny tři jeho A-levels byly odměněny áčky, a tak mohl pomalu balit svůj kufr 
do Cambridge. 
   Neznám všechny peripetie, kterými prošlo anglické vysoké školství. Vzpomínám si ale, že když byl Tony Blair 
premiérem, vyhlásil za jeden ze svých cílů, aby polovina britské mládeže absolvovala vysoké školy. Už tehdy mě 
napadlo, zda to není rafinovaný způsob jak snížt vykazované počty nezaměstnaných. 
   Pak přišly i astronomicky vysoké poplatky za studium (v dnešní době činí devět tisíc liber i více za rok), inflace 
studijních oborů a klesajíci úroveň A-levels (které jsou zhruba srovnatelné s našimi maturitními zkouškami). Pro 
porozumění složitému britskému systému třeba ještě dodat, že financováni vysokoškolských studií není pro adepty tak 
nemožné, jak by se mohlo zdát. Stát totiž nabízí britským studentům (a později i studentům z EU) velkorysé půjčky, které 
se nemusí splácet, dokud graduát nedocílí stanoveného ročního příjmu - a po dosaženi určitého věku se automaticky 
odepisuji. A aby to nebylo příliš jednoduché, tak ve Skotsku je to zase jinak. 
   Do hry se ovšem vložila i skutečnost, že když je vysokoškolsky kvalifikovaných osob najednou příliš mnoho, nenajdou 

všichni dobře placená místa, jak očekávali. Mnozí z těch, kteří vystudovali předměty jako "Výsledky a události ve 
fotbalové lize" nebo "Disk jockeying" musí vzít zavděk třeba prací v pohostinstvi. Na limitní kriterium příjmu hned tak 
nedosáhnou a tudíž svoji vysokoškolskou půjčku nesplácejí. Dluhy vysokoškoláků ve Spojeném Království dosahují dnes 
řádově částky sto miliard liber a její větší část nikdy splacena nebude. 
   Problém "snižování laťky" u A-levels, z toho pramenící inflaci papírově výborných výsledků i nízkou úroveň výuky na 
některých univerzitách se snažil řešit nedávný ministr školství tlakem na zpřísňování požadavků. Ovšem, jak už to bývá, 
specifická opatření mívají i nepředvídané a problematické následky. I proto se britské univerzity, které si za minulá léta 
zvykly přijímat značné častky poplatků od studentů (ať už z vlastních nebo z vypůjčených fondů), nyní zoufale snaží 
udržet své příjmy za cenu přijímání adeptů, o kterých by dříve ani neuvažovaly. Nepomáhá ani relativní 
"hubenost" dospívajících populačních ročníků. 
   Na britské univerzity tradičně míří i mnoho uchazečů z ciziny - ať už z EU, nebo ze zemí mimo. Letos se počet 
uchazečů z EU snížil, snad pod dojmem výsledku loňského referenda o Brexitu, oproti loňsku o tři procenta a počet 
nabídek těmto uchazečům klesl o - statisticky málo významné - jedno procento. 
   Mnozí potenciální studenti také zjišťují, že představa čtyřiceti až padesátitisícového dluhu (v librách !) po promoci, i 
když se jeho splacení lze vyhnout, pokud nebudeš finančně příliš úspěšný, představuje příliš velkou zátěž pro nervovou 
soustavu, a volí jinou - mnohdy vhodnějši – životní dráhu. 
   V zajetí úvah o vysokých školách jsem si nagůgloval žebříčky světových univerzit. Neměl jsem to dělat. Svoji pražskou 
alma mater jsem tam nakonec našel kdesi ve čtvrté stovce. To přece nemůže být pravda!!! 

                                               Z klubu důchodců na "Na struze" srdečně zdraví Honza Krátký 
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Neděle: 17.9., 24.9., 1.10. a 8.10.  

Velehrad, 39 Lonsdale Rd., Barnes, SW13 9JP 
   INFO@CZECHLANGUAGECLUB.CO.UK 
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*************************************************** 

Nenechte si ujít, aneb trochu kultury v Londýně v září 

o   4. září v 19.30 vystoupí v Royal Albert Hall v rámci BBC Proms Pittsburgh Symphony Orchestra pod taktovkou 

Manfreda Honecka a s houslistkou Anne-Sophie Mutter. Program: John Adams: Lollapalooza, Antonín Dvořák: 

Houslový koncert v A moll a Gustav Mahler: Symfonie č.1 v D dur. Info: www.bbc.co.uk/proms a 0845 401 5040 

o   5.září v 19.30, opět v Royal Albert Hall v BBC Proms vystoupí BBC Symphony Orchestra pod taktovkou Kariny 

Canellakis a s Jeremym Denkem u klavíru. Program: Bartók: Klavírní koncert č.2, Dvořák: Osmá symfonie v G dur a 
evropská orchestrální premiéra Missy Mazzoli: Sinfonia for Orbiting Spheres. Info: viz výše  

o   8. září ve 13 hodin uvede v Charlton House, SE7 8RE klavírní duo Filippo Di Bari a Giulia Semerano výběr z 

Dvořákových Slovanských tanců a díla Ravela a Schuberta. Info: www.greenwichheritage.org a 020 8856 3951 

o   10. září v 15 hodin na Velehradě koncert hudby Karla Janovického (viz oznámení na straně 2). 

o    12. září v 19.30 vystoupí v St. Martin-in-the-Fields, Trafalgar Sq., s programem From the Czech Homeland by 

Candlelight Keld Ensemble pod taktovkou Borise Pecka a s Alexem Cromwellem na trubku. Program: Dvořák: 
Serenáda pro smyčce, Nokturno v B dur, Janáček: Suita pro smyčcový orchestr a Neruda: Koncert pro trubku a 
orchestr. Info: www.keld-ensemble.co.uk a 020 7766 1100 nebo www.smitf.org (vstupné 14 – 22 liber). 

o    Od 16. do 24. září se v rámci London Design Festival v Brompton Design District, 4 Cromwell Place, SW7 2JN 

představí čeští umělci pracující s porcelánem: Milan Pekař, Mi Won Li, Daniel Piršč, Roman Šedina, Klára Šumová 
a Michal Bačák a Petr Hák a Markéta Držmíšková Háková. Info: Spoluorganizátor České centrum.  

o    30. září v 19.30 zahraje v Kings Place, 90 York Way, N1 9AG, Hall One, trio Tre Voci (Natalie Clein, Julius Drake 

a Ruby Hughes). Program pod názvem Cello Unwrapped zahrnuje hudbu Kodályho, Bacha, Schuberta, atd a 
Janáčkovu Pohádku pro cello a klavír. Info: www.kingsplace.co.uk a 020 7520 1490 

o    Pokud budete v Liverpoolu, až do 29.10. je ve Walker Art Gallery, William Brown St, výstava děl Alfonse Muchy! 

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

Nezisková dobrovolnická československá organizace Okénko propaguje české        

a slovenské tradice, kulturu a vzdělání v Londýně. Nabízíme: pravidelnou sobotní školu 
a vyučování předškolních skupinek (pro české a slovenské děti od narození po 14 let), 
setkání a aktivity pro rodiče (ples, knižní klub, divadelní spolek, fitness lekce, lekce  
češtiny pro dospělé) a akce pro celou českou a slovenskou komunitu (Vánoční besídka,  
Velikonoční oslavy, Dětský den, výlety do muzeí, k moři, Šlapáček, atd.) Informace: www.okenko.co.uk  Kontakt: Jana Nahodilová: 07960 018346,  
email: c.okenko@hotmail.co.uk    Sobotní škola provozuje svou činnost v Dunraven Primary School, Mount Nod Rd, London SW16 2LG 

***************************************************           
            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. Svätá spoveď pred i po každej svätej omši aj 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: zasílejte šeky na adresu: Velehrad, 39 Lonsdale Rd., London SW13 9JP  

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