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Plný Velehrad aneb úspěch Svatováclavské...
Letošní Svatováclavská na Velehradě byla opravdovým úspěchem, k radosti
všech, kteří se minulou neděli 4.října na Velehradě nacházeli. Tedy všech,
kteří se podíleli na přípravách a organizaci i těch, kteří se na Velehrad sjeli
ze všech částí Londýna a dokonce i z větších vzdáleností mimo Londýn.
A bylo opravdu nejen plno, ale i veselo, což potvrdily všechny generace.
Jedna starší návštěvnice to za všechny vyjádřila dokonce tak, že ,,už nám
tu dnes snad chyběl jen Otec Lang, ale byl přítomen alespoň ve filmech''.
Není snad ani nutné zdůrazňovat, že tomu tak bylo i proto, že na
Velehradě zahajovala opět všechno to družení a veselení krajanů u
příležitosti svátku sv. Václava po procítěných zpěvech mládeže opět -a po dlouhé přestávce -- tradičně mše, sloužená našim knězem a že se jí
Otec Kocurek přijímá obětní dary od krojované
zúčastnilo na sedmdesát krajanů, kteří se ani nevešli do kapličky a museli
dvojice během svatováclavské mše
stát i na schodech. Jsme za to vděčni Alanu Hopesovi, pomocnému
biskupovi westminsterskému, který se měl také objevit, ale pro nemoc se omluvil. Otec Antonín Kocurek,
duchovní správce ze Staré Bělé u Ostravy, který před časem po osm let působil v Novém Yorku v řadách naší
krajanské komunity, promluvil v krátkém, leč výstižném kázání o tom, co také znamenají Ježíšova slova ,,nést svůj
kříž''. Tedy nejen nemoc, ale také třeba dobrovolné nepohodlí a námahu při charitativní činnosti pro naše bližní...
Letošní vydařená Svatováclavská byla -- podobně jako nedávný pobyt papeže Benedikta v Brně, kam jej
přijelo pozdravit také více než deset tisíc poutníků ze Slovenska -- zároveň i svátkem česko-slovenské vzájemnosti,
neb na programu se podílely česká i slovenská část komunity.
Všechny nás také silně spojovala památka Otce Langa, které byla letošní slavnost věnována a mnozí také
vzpomínali i na jeho dlouholetého pomocníka Otce Pazderku. Část odpoledního programu nazvaná ,,Spomienka na
Otca Langa'' vyzněla patřičně důstojně a promítaná videa živě připomenula jeho dobrotu, lidskost, otevřenost a
zápal nejen pro šíření božího slova, ale i pro udržení národního cítění v nás všech mimo vlast. On tedy rozhodně,
podle slov Otce Kocurka, nesl svůj kříž opravdu naplno a byl nám knězem a duchovním rádcem, ale i vůdcem a
organizátorem. Projevy členů správní rady hr. Josefa Czernina a ing. Antonína Stáněho pak vhodně doplnily
slavnostní atmosferu a vystoupení paní Chanové (dcera našeho nejúspěšnějšího stíhače Druhé světové války Karla
Kuttelwaschera) a Evy Pinkavové v rámci vzpomínky na Otce Langa mnohé značně dojaly.
K dobré pohodě vydařeného dne pak přispěla i obětavá správcovská rodina a všichni další pomáhači a také
občerstvení, včetně koláčků a tradičních grilovaných klobásek. Zaslouženě bylo také oceněno vystoupení
folklorního souboru Karpaty na zahrádce Velehradu, včetně humorného extempore, které sledovaly také děti, které
mezitím bavil zvláštní zábavný program v garáži a zaujala také hudební skupina, vedená cimbálovou virtuózkou
Martou Janitorovou... Ano, letošní Svatováclavská se opravdu vydařila... /jn/

*********************************************************
SVU -- Britská skupina Československé společnosti pro vědy a umění
Zve všechny krajany na setkání s prozaičkou Ivou Pekárkovou a básníkem Ivanem Hartlem na Velehradě v
sobotu 31. října ve 14.30 hodin. Oba promluví o svém díle a přečtou ukázky...
Po přednášce vždy debata a občerstvení. Všichni jsou srdečně zváni. Informace na nástěnce Velehradu,
na tel.čísle 020-7727-7849 nebo u předsedy Milana Kocourka 01932-259-616
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Návštěva papeže Benedikta XVI. v ,,sekulární'' ČR
byla velkým a poněkud nečekaným úspěchem...
Chmurné předpovědi a sýčkování některých ,,expertů'' ohledně papežské návštěvy
v ,,sekulární'' České republice před týdnem se nevyplnily. Nedošlo ani na
předpovídaný nezájem veřejnosti a ostudně malou účast na papežských mších, ani
na různé stejně předpovídané protesty či faux pas některých oficiálních činitelů či
na krajně nacionalisticky či komunisticky motivované střety s ,,papežem
německého původu''. Lze dokonce tvrdit, že návštěva byla tak velkým úspěchem,
že podle ohlasů a průzkumů veřejného mínění mnoha ,,sekularizujících'' českých
občanů značně získala na prestiži nejen katolická církev ale i sám papež
,,dobrého srdce'', jak byl pro z duše sálající dobrotu, pokoru a radostnou otevřenost
vůči všem, se kterými se setkal nazýván. Lze tak soudit nejen z návštěvnosti
papežských mší (Brno 120.000, Stará Boleslav 50.000) a obrovské účasti mládeže,
ale i ze skutečnosti, že přímé přenosy České televize z mší sledovalo údajně až
482.000 diváků.
Neméně pozoruhodným aspektem návštěvy byla zjevně nepředstíraná vstřícnost prezidenta Václava
Klause vůči papeži, kterého si rychle tak oblíbil, že jej provázel po celou dobu jeho návštěvy a dokonce sám na
poslední chvíli dal dohromady a nečekaně přednesl krátký italský projev na rozloučenou v závěru návštěvy. U
prezidenta, který dosud nebyl považován za příznivce církve, vzhledem ke sporu státu a církve ohledně vlastnictví
katedrály, nebo o církevní restituce či dohodu s Vatikánem, to byl pozoruhodný posun. V některých chvílích se
dokonce zdálo, jakoby se momentálně zcela uvolnil a přestal se ,,mít na pozoru'', což podle kritiků jinak neustále
činí. Co z toho nyní vzejde, uvidíme.
Dalším neméně potěšitelným aspektem papežské návštěvy je skutečnost, že Česká republika získala jejím
úspěšným průběhem důležité prestižní body ve světě coby spořádaná a civilizovaná země, přestože my sami víme,
že soudě podle často hrubiánského, nevzdělaného či sprostého chování našich politiků, tomu tak vždy není.
Co se pak týče papeže samého, jeho projevy, jejichž úvody přednesl česky, jeho vystupování i kázání v Brně či
ve Staré Boleslavi, zejména jejich části určené mladým, prozrazovaly už zmíněnou otevřenost, upřímnost a
hlubokou pokoru a to i přes neobyčejnou vzdělanost, kterou Benedikt XVI. vyniká. A co se týče české
protestantské veřejnosti, jejíž představitelé také viditelně na pražském setkání podlehli podmanivosti osobního
charismatu papeže, jeho zmínka o rehabilitaci Jana Husa nemohla než potěšit a podtrhnout význam ekumenismu v
dnešních časech. Papež také vyzval křesťany, aby se nekrčili a podle vzoru sv.Vojtěcha či sv. Anežky české šli
příkladem v propagování dobra.
Po přistání v Praze v sobotu 26. září, vykonal papež návštěvu u Pražského Jezulátka, návštěvu u prezidenta
republiky a setkal a pomodlil se s představiteli českých církví v pražské katedrále. V neděli pak odcestoval do
Brna, kde na letišti v Tuřanech, odkud pocházela řada našich letců RAF za Druhé světové války, celebroval pod
dvanáctimetrovou kotvou mši pro 120.000 lidí, které pozdravil nejen česky a slovensky, ale také polsky a německy
a pak odletěl znovu do Prahy. Tam se zúčastnil setkání s představiteli Ekumenické rady církví a setkání s
akademickou obcí pod vedením rektora Karlovy univerzity Václava Hampla ve Vladislavském sále. Benedikt XVI.
zdůraznil akademické obci skutečnost, že ,,mohutný rozvoj informační a technické oblasti přináší pokušení oddělit
rozum od hledání pravdy''. ,,Pokud je však rozum zbaven základní lidské orientace směrem k pravdě, začíná ztrácet
směr a chřadne'', řekl papež a varoval také před morálním relativismem a tendencemi stavět rozum proti víře.V
pondělí pak papež navštívil baziliku sv.Václava ve Staré Boleslavi a pomodlil se před lebkou sv.Václava a pak
celebroval mši na nedaleké louce pro zhruba 50,000 lidí. Následoval oběd s biskupy a odpolední odlet. Návštěva
byla zjevně dobře připravena a zorganizována a jak papež Benedikt, tak i prezident Klaus i církevní představitelé
vyjádřili názor, že byla velmi úspěšná.Pro poutníky ze všech krajů republiky a také (prý v počtu asi deseti tisíc) ze
Slovenska a dalších z Polska, Rakouska i Německa pak byla podle mnoha svědectví návštěva duchovní vzpruhou.
Pozoruhodným důsledkem papežské návštěvy byl ve Staré Boleslavi i důležitý archeologický objev. Při opravě
tamního mostu přes Labe před návštěvou byly objeveny zbytky hradby Boleslavova paláce ze začátku desátého
století, o němž se zmiňují nejstarší kronikáři. /jn/
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VELEHRAD MÁ UŢ TAKÉ VLASTNÍ WEBSITE:

www.velehrad.org.uk
Dozvíte se tam s mnoho zajímavého a umožní Vám stálý bezprostřední kontakt
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VELEHRADSKÁ SVATOVÁCLAVSKÁ REPORTÁŽNÍM OBJEKTIVEM

Prostory Velehradu poněkud praskaly ve švech, jak za časů Otce Langa,
leč družná zábava v tradicích Svatováclavských se patřičně rozproudila

Zábava pokračovala uvnitř budovy i na na zahrádce a mezitím se připravovalo promítání videozáznamů o Otci Langovi a
vystoupení folklorní skupiny Karpaty... Další snímky a zajímavou historii ornátu, ve kterém Otec Kocurek sloužil mši příště!

*********************************************************
Máte dobré známé Brity, které by zajímalo dozvídat se více a pravidelně o Česku a Slovensku?

Seznamte je s British Czech and Slovak Association

Pravidelné měsíční setkání členů a přátel se koná ve středu 14. října mezi 7 - 11 hodinou v Čs. nár. domě, 74 West End Lane,
London NW6 (metro West Hampstead).

Už si také můžete zamluvit vstupenky a místa u stolů na 18.výroční večeři BCSA 27. listopadu v hotelu Radisson
Edwardian, Bloomsbury St, London WC1. Promluví Sam Walters, ředitel divadla Orange Tree, Richmond. Vstupné
pro členy £37, nečlenové £39, společný stůl pro skupinu 10 osob po £35 za osobu
Podrobnosti o členství a programu na internetové adrese bcsa@bcsa.co.uk nebo na adrese BCSA, 643 Harrow Road,
Wembley HA0 2EX, případně telefonicky na 0208-902-0328 či faxem 0208-795-4875
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Kardinál Vlk k české politické krizi
Naše současná politická situace stále ještě plní stránky
tištěných médií, je tématem všech ostatních sdělovacích
prostředků a pokud se někdo na nějaké úrovni aktivně
neúčastní hledání řešení, tak určitě s napětím čeká, jak
krize dopadne. Strany povolily v urputné předvolební
kampani. Hledají společně konsensus o možném řešení.
Jednotliví právníci i různé odborné týmy právníků se
radí, i političtí komentátoři píší úvahy a dávají rady. Při
diskusích v parlamentu nechybí některým zavilým
nepřátelům církve jako téma zbytečných diskusí ani
církevní tematika ...
Současná situace je vhodnou příležitostí k tomu,
abychom se zastavili nad kořeny a důvody situace, která
nevznikla najednou sama od sebe, ale narůstala velice
dlouhou dobu. Zdá se mi, že naše současná krize je
znamením, že jsme se v mnohém nevyrovnali s dobou
minulou a naopak její dědictví jsme třeba mnohdy
neuvědoměle či podvědomě přejali. Totalitní systém
padl, ideologie z médií a veřejného života zmizela, ale
její zbytky zůstaly v podvědomí lidí a v jejich způsobu
myšlení a jednání. Základem komunistické ideologie byla
nenávist,
třídní
nepřítel,
sobectví
stranických
skupinových zájmů vůči ostatní části společnosti,
zpupnost, pýcha, rozhodování bez jakéhokoliv
skutečného platného právního řádu. Právem byla zvůle
komunistů, se kterou potlačovali jiné myšlenkové
skupiny občanů. Sobectví stranických aparátčíků i mocné
STB vůči bezbranným občanům! My jsme se s tím
nevypořádali. Přejali jsme právní systém totalitního
režimu s nepatrnými kosmetickými změnami. Poněkud
jsme změnili některé systémové věci, ale v nové etapě
dějin jsme dále postupovali kupředu bez přehodnocení
zvrácených základů minulé společnosti.
Někteří vrcholní politici se domnívali a také to
vyslovovali, že „to ostatní“ přijde s ekonomickou
transformací samo. „Neznám transformaci srdce“,
prohlásil jeden významný politik tehdejší doby. To byl
jejich velký omyl, který se stal kořenem všech pozdějších
i dnešních těžkostí. Pro ekonomické změny nebyly dány
příslušné zákony a obecné normy, což otevřelo bránu
tunelování, obohacování se, rozkrádání, korupci a všem
dalším negativním jevům, které naše dvacetiletí
provázely. Trh bez morálních hodnot vykonal své dílo ...
Bezuzdnost v ekonomické oblasti se pochopitelně
přenášela i do oblasti práva a spravedlnosti, do
rozhodování státních zastupitelství i soudů všech stupňů a
také do způsobu práce parlamentu. Diagnózu současných
potíží můžeme najít v encyklice Benedikta XVI. Láska

v pravdě, i když je nejmenuje konkrétně. Kořeny toho
procesu, který vedl až k dnešní situaci, lze sledovat na
vývoji vztahů mezi státem a církvemi v uplynulých
dvaceti letech. Nejprve byla snaha zapojit církve do
uvedeného společenského vývoje. Církev se ovšem
nemohla nechat zapojit do takových perspektiv bez
hodnot, založených jen na materiální orientaci. A o
hodnotách politici v euforii nové doby nechtěli slyšet a
domnívali se ve své pýše, že to zvládnou sami i bez
těchto hodnot ... V zákulisí byl konsensus některých
politiků: „Nesmíme dopustit, aby se církev stala
politicky nebo ekonomicky silná.“ A tak majetkové
narovnání bylo odsouváno na pozdější dobu. Církevní
pozemkový majetek byl zablokován pro pozdější
možné tunelování. Proces se táhne neúměrně dlouho,
více než patnáct let, k velké škodě a veřejnému
neprospěchu měst a vesnic, které mají ve svém okolí
zablokovaný majetek, a jsou tak diskriminovány vůči
jiným obcím. Pokud se církev domáhala práva a
spravedlnosti, křičeli ti, kteří na druhé straně sami
tunelovali, různá hesla o chamtivosti církve. Dědictví
nepřátelských emocí z doby komunismu vůči církvi
našlo své vděčné nositele. Bývalí mládežničtí agitátoři
a různí straničtí propagandisté zde odvedli svou práci.
Když byla pražská katedrála sv. Víta, Václava a
Vojtěcha soudem obvodním a pak i městským přiřčena
církvi, rozpoutali tito propagandisté velkou kampaň a
podpisovou akci proti rozhodnutí soudu. A nejen různí
pohrobci komunismu, ale dokonce – a to je velké
znamení naprosté neúcty k zákonům – dokonce i v
lavicích zákonodárného sboru byla provedena
podpisová akce proti rozhodnutí soudu. Exemplární
neúcta a odpor k výrokům soudu. Opravdu neslýchané
– hle, zárodky dnešní krize a dnešního odboje proti
zákonům ... A když se Hrad po druhém rozsudku ve
prospěch církve dovolal k Nejvyššímu soudu, tato
etapa procesu ukázala další bolestné rány našeho
veřejného pořádku (respektive nepořádku), konkrétně
situaci u soudů, která se mnohokrát i v jiných kauzách
zřetelně projevila. Celou záležitost katedrály u
Nejvyššího soudu velmi rychle, mimo pořadí, vzal do
rukou komunistický soudce dr. Ištvánek, změnil
rozhodnutí předchozích soudů a katedrálu přiřkl státu.
Vyargumentoval celou záležitost ideologickými
„důkazy“ z 50. let. On i někteří jeho kolegové pak
dělali nátlak v tisku (což je v normální demokracii
nepřípustné), aby byla katedrála rychle státu předána
>>>>>>>

*********************************************************
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 nové informace o londýnském Velehradě
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Kardinál Vlk k nynější české politické krizi...
Když jsem si stěžoval na předpojatost soudce,
vystavil mu vysvědčení „nepředpojatosti“ jeho kolega,
ještě větší soudruh z doby komunismu. Ani veřejnost,
ani odborníci se tady vůbec nevzrušovali a nechávali
věci jít dále – až k dnešní krizi. A podobné věci se dály,
když se v roce 2001 ministerstvo kultury pod vedením
sociálního demokrata Pavla Dostála a dr. Řepové
rozhodlo, že je nutné zmenšit příliš široký prostor
náboženské svobody církví. A začalo jednat. Nic
nedbalo na to, že naše ústava říká, že „církve jsou na
státu nezávislé a řídí si své věci podle vlastních norem“,
a připravilo novelu zákona o náboženské svobodě církví
a náboženských společností z r. 1991.
Církve si v souladu s ústavou ustanovovaly své
subjekty práva, např. své charity a diakonie, a dávaly
jim právní subjektivitu. To se úředníkům na
ministerstvu s minulým ideologickým myšlením
nelíbilo a zavedli praxi totalitního komunistického
režimu, že dříve než církve budou moci zřizovat své
charity a diakonie, musí být jejich zřízení schváleno
ministerstvem kultury. (O svévolném zrušení
Náboženské matice ministrem Dostálem a jiných jeho
nezákonných praktikách nemluvě.) Neúcta k ústavě a
zákonům před zraky celé veřejnosti je tu
bezprecedentní. Ale co je ještě horší, návrh takého
protiústavního zákona schválila – přes veškerá
upozorňování církví – i sněmovna a podepsal i přes
naše varování prezident Klaus. Příprava dnešního
způsobu zacházení se zákony a právem, který byl už
delší dobu vůči církvi praktikován, dostávala určitější
obrysy.
Naštěstí skupina senátorů podala na protiústavnost
již podepsaného zákona stížnost k ústavnímu soudu.
Ten pracoval ještě ve složení předchozího jmenování.
Škrtl čtyři paragrafy z protiústavního zákona a dal
důkladné vysvětlení o náboženské svobodě. Dr. Řepová
se tehdy vyslovila, že je rozhodnutí ústavního soudu
neváže. A tak také jednala: připravila další novelu, do
které zadními dvířky dopravila některá ustanovení před
tím ústavním soudem škrtnutá. Znovu to prošlo běžným
procesem a (ne)zodpovědní politici se nad neúctou k
zákonům a ústavě ani nepozastavili ... (Nedávno byla
připravena novela tohoto deformovaného zákona o
církvích a náboženských společnostech, ale ta bohužel
zůstala dodneška ležet na legislativní radě vlády.) A při
tom je schválení tohoto zákona předpokladem, aby
mohla být schválena smlouva mezi Vatikánem a církví
katolickou v ČR.

(pokračování ze str. 4)

A majetkové narovnání mezi církví a státem? Táhne
se v podstatě 17 let. Různé peripetie jednání jsem
popsal v práci „Jednání mezi státem a církví 1990–
2000“. Sociálně demokratická vláda Miloše Zemana
chtěla tuto trvalku dořešit, ale měla neschopné
úředníky. Kolikrát jsme jednali s premiérem
Zemanem za přítomnosti Pavla Dostála, který však
jednání brzdil trváním na nesmyslné výčtové formě
zákona. Nakonec rozhodl Miloš Zeman, že bude
sestavena „malá, ale konsensuální komise“, kde
nebude zasedat nikdo, s kým by některá strana
nesouhlasila. Dostál měl za úkol takovou komisi
sestavit a nechat odsouhlasit. Setkali jsme se ve třech:
Pavel Dostál, synodní senior Pavel Smetana za
ekumenickou radu a já. Dostál přišel s návrhem, kde
byli i komunisté. Poukázali jsme na zásadu vyslovenou
Zemanem a byli jsme společně se synodním seniorem
proti komunistické přítomnosti v komisi. Pavel Dostál
odešel na zasedání vlády a udělal na nás velký podraz.
Řekl, že „jsme neprotestovali“, a vláda složení komise
schválila. Na takový podvod jsem reagoval svoláním
tiskové konference a vyložil jsem novinářům, jak jsme
byli podvedeni. Smírčí jednání pak bylo u prezidenta
Havla a bylo dohodnuto založení dvou komisí, jedné
církevní bez přítomnosti pro nás nepřijatelných osob a
druhé „ministerské“, podle Dostálových představ. Ta v
podstatě dojednávala návrh zákona, zatímco církevní
komise byla ustanovena pro vzbuzení dojmu, že se
církev účastní přípravy zákona. Vedla ji dr. Řepová a
zadávala ji bezvýznamné otázky, které neměly smysl
pro přípravu zákona. Změnou vlády zaniklo to, co bylo
připraveno.
Seriozně přistoupila k řešení celé záležitosti
Topolánkova vláda. Církev jí umožnila jednání tím, že
se diecéze vzdaly veškerého majetku ve prospěch státu,
a jednalo se o finanční odškodnění nevydaného
majetku. Byly ustaveny dvě komise, církevní a vládní.
Ty společně jednaly a dohodly návrh s finančním
odškodněním 83 miliard Kč. Aby to neudusilo rozpočet,
navrhl ministr Kalousek splátkový kalendář na 60 let. I
na to bohužel církve přistoupily, aby umožnily vyřešení
s tím, že bude započtena odhadovaná inflace i úroky. A
tady se znovu ukázala neschopnost, respektive
„všehoschopnost“ některých nepřátel církve, kteří toho
hned využívali a vykřikovali nesmyslných 270 miliard.
Pro zablokování tohoto návrhu požadoval Vlastimil
>>>>>>>>>>>>

*********************************************************
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 rád sdělí Tony Pook, Membership Secretary,
1 Lower Friargate, York YO1 9SL, Tel: 01904-642407 e-mail: membership@dvorak-society.org
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Kardinál Vlk k nynější české politické krizi...
Tlustý (ODS) s některými sociálně demokratickými a
komunistickými poslanci vytvoření parlamentní
komise na přezkoumání tohoto návrhu zákona. Komise
dokázala, že návrh je velmi seriozní, a že dokonce
církev mohla žádat ještě 160 miliard za užívání
církevního majetku za celou dobu od znárodnění, a
církev to neudělala. A přece parlamentní komise, resp.
poslanci ČSSD a KSČM spolu s poslancem
Vlastimilem Tlustým, který se přidal k opozici, vedeni
sobectvím a nenávistí vůči církvi a bez ohledu na
zájem společnosti, na potřebu měst a vesnic, návrh
zákona nedoporučili. A tím tento návrh spadl pod stůl.
Na této záležitosti se ukazuje charakter některých
poslanců, vedených osobními zájmy a sobectvím.
Obecné dobro a prospěch společnosti jsou pro mnohé
neznámou věcí. A tyto skutečnosti se znovu ukázaly
při současné parlamentní krizi. Naprostá neúcta k
zákonům a právnímu řádu, osobní charakter

(pokračování ze str. 5)

jednotlivých poslanců, jejich sobectví, v němž sledují
jen osobní zájmy, a zájem veřejnosti, k jehož hájení
byli zvoleni, je jim naprosto cizí. Dokud byly
porušovány zákony i mravní normy vůči církvi, tak to
nikomu nevadilo, ale když najedou vyhřezne tato
prohnilost do veřejného zájmu, všechny taková věc
rozruší ... Ale pokud nepřijmeme jako společné normy
základní hodnoty a respekt k zákonům a právu, pak
nebude nic vyřešeno a čekají nás další skandály.
Nekompetentním a nezodpovědným shozením vlády
jsme si udělali v Evropě velkou ostudu. A nyní ostuda
další ... Bude pro Evropu takovýto stát věrohodným
partnerem?
Doufám, že se i z této krize voliči poučí a budou se
při volbách dívat také na morální stránku kandidátů a
nikoliv jen na jejich mnohdy nesmyslné, naivní a
ničím nepodložené sliby...
/Z webových stránek kardinála Vlka www.kardinal.cz/

ZPRÁVY A ZAJÍMAVOSTI Z VELEHRADU, DOMOVA A OKOLÍ
* Správní rada Velehradu znovu a ještě jednou srdečně děkuje všem krajanům, kteří vyslyšeli předprázdninovou
výzvu o finanční pomoc na náhradu škod, které budova utrpěla během předchozí průtrže mračen. Stále ještě
přicházejí další dary a tak konečný výsledek bude oznámen později. Za vaši další podporu rada předem srdečně
děkuje.
Finanční příspěvky zasílejte prosím na adresu: Správní rada/Trustees, Velehrad, 22 Ladbroke Square, London
W11 3NA (cheques payable to: „St.Wenceslaus House – Velehrad charity“).
* Za stávající politické situace v České republice je nasnadě, že termíny registrace voličů uvedené v minulém čísle
pozbyly právní platnosti s tím, jak přestal platit termín voleb na začátku tohoto měsíce. Ohledně nového termínu
voleb i data registrační povinnosti budeme krajany informovat.
* Slovenská vláda schválila ,,predvolebný'' rozpočet ministra financií Jána Počiatka. Plánované príjmy sú 12,53
miliardy eur a výdavky 16,53 miliardy eur. Podľa premiéra Fica je rozpočet o prekvapujúco vysokom deficite 3,75
miliardy euro dobrý a realistický. Podľa podpredsedu opozičného SDKÚ-DS Ivana Mikloša je rozpočet zlou
správou pre Slovákov. Vláda zadľžuje, zavádzá, klame, kradne a plýtvá, povedal Mikloš na tlačovej besede a
zdoraznil, že zadlžovanie Slovenska narastie do r. 2010 na 40,8% HDP.
* Texty všech projevů papeže Benedikta XVI. přednesených během návštěvy České republiky budou vydány
knižně v jedné publikaci, kterou připravuje pražské Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří (www.kna.cz).
VÝZNAMNÁ VÝROČÍ

Nezapomínáme na vznik Československa 28.října 1918
Už za devět let budeme 28. října vzpomínat stého výročí vzniku první republiky. Ano, tak čas letí a jen ti z nás,
kterým je hodně přes devadesát jsou ještě dnes pamětníky oněch událostí. Pro nás ostatní při vzpomínání na ve
škole či navíc v rodině i jinde naučené či nastudované podrobnosti vzniku Československa i jeho meziválečné
historie můžeme dnes mít opravdu smíšené pocity. Hrdost na ony muže října, tedy na Masaryka, Štefánika, a
Beneše v zahraničí a Rašína, Švehlu, Šrobára, Soukupa a Stříbrného doma a o dva dny později těch 200
Slovenských představitelů, kteří se pod vedením Matúše Duly podepsali pod Martinskou deklaraci a mnohé další a
hrdost na to vše, čeho republika za oněch dvacet let dosáhla. Ano, Československo dosáhlo před Druhou světovou
válkou životní úrovně nejvyspělejších zemí světa a v Evropě tak bylo na pátém místě. Mělo vyspělý průmysl (i
když jej dost zdědilo ještě z dob Rakousko-Uherska, kdy naše země patřily k ohniskům průmyslové revoluce) a
mohlo se pochlubit jedněmi z tehdy nejlepších automobilů, letadel či lokomotiv, mělo vyspělé školství,
zdravotnictví, sociální péči, vědu i technický výzkum, avantgardní architekturu a soběstačné zemědělství. >>>
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Nezapomínáme na vznik Československa 28. října 1918 (pokračování ze str.6)
Republika by však asi i přes snahy T.G.Masaryka, M.R.Štefánika a E.Beneše
v zahraničí a odboje doma nebyla světem uznána, kdyby nebylo Čechů a
Slováků bojujících v našich legiích v počtu 55.000 v Rusku, 20.000 v Itálii a
9.600 ve Francii. Naši politikové v zahraničí se tak mohli opírat o významnou
bojovou sílu, která pak doma utvořila páteř československé armády.
Meziválečné úspěchy republiky pak zvyšovaly prestiž státu a nebylo tedy
například vůbec divu, že známý americký National Geographic přinesl v roce
1936 obdivnou fotoreportáž z Československa pod názvem ,,Yankees of Evrope'', ve které vzdal poctu dosaženým
úspěchům našich národů, zejména jejich podnikavosti a innovativnosti a také toleranci a smyslu pro spravedlnost.
Na druhé straně existovaly problémy, které se nedařilo uspokojivě vyřešit. Německá menšina v pohraničí
nejdříve vyhlásila Deutschböhmen a oblasti muselo obsadit vojsko; později si stěžovala, že není plnoprávná a
nakonec vyjádřila přání začlenit se do Hitlerovy říše a to i přes skutečnost, že v těch letech k nám dokonce
emigrovali demokratičtí němečtí intelektuálové, coby do ostrova demokracie ve středu Evropy. Také někteří
Slováci se kvůli oficiální ideologii Čechoslovakismu, tedy ideje jednoho společného slovanského národa, necítili
rovnoprávnými a to i přes značnou hospodářskou i jinou pomoc z Českých zemí, zvláště v prvních letech republiky
a přes vojenské potlačení slovenské národní snahy ohrožující Maďarské republiky rad. Dnes se dá konstatovat, že
kdyby tehdy Masaryk se Štefánikem uskutečnili federaci (a kdyby Štefánik v r. 1919 tragicky nezahynul), mohlo
být leccos jinak, avšak v kontextu doby to asi nebylo možné. Jak však víme, nebylo republice tehdy dopřáno ani
oněch Masarykových potřebných klidných 50 let, ale přesto jsme se pak za svobodu bili doma i ve světě. Jak to pak
dopadlo, to víme a o anexi Podkarpatské Rusi Moskvou se také nyní učí ve škole.Dějiny jsou však hlavně od toho,
abychom se z nich poučili, takže: Atˇžije První Československá republika! /jn/

Nenechte si ujít, aneb kultura v Londýně ve zkratce...
* 6.října vystoupí v 19.30 v londýnské Cadogan Hall, Royal Philharmonic Orchestra pod taktovkou Grzegorze
Nowaka s Dvořákovou Symfonií č. 6 in D dur, Op 60 a s Mozartovým Koncertem pro fagot (fagot Daniel Jemison).
Info: www.cadoganhall.com. Ve druhém části téhož večera od 21 hodin pak bude provedena Dvořákova Symfonie
č. 7 v D moll Op. 70 a Mozartův houslový koncert č. 4 (housle Clio Gould). Info: www.cadoganhall.com.
* Do 18. října se koná výstava fotografických děl Hany Jakrlové, Josefa Koudelky, Markety Luskačové,a
Jindřicha Štreita na témata opuštěné krajiny, pouti, Rómové, vyvrženci a postavičky pouličních trhů. The Parking
Lot, 61 Willow Walk, London SE1 (11 až 17 hodin). Info www.czechcentre.org.uk (020 7394 9743).
* 9.října v 19 hodin vystoupí v Barbican Hall BBC Symphony Orchestra pod taktovkou Jiřího Bělohlávka se
Symfonií č.2 Bohuslava Martinů. Na programu také Čtyři poslední písně Richarda Strause (Anne Schwanewilms
soprán), Mahlerovo Adagio ze Symfonie č. 10 a Enšpígl Richarda Strause. Provedení Symfonie Bohuslava
Martinů je součástí programu uvedení jeho šesti symfonií v sérii koncertů mezi říjnem a květnem příštího roku
coby vzpomínek u příležitosti 50. výročí skladatelova úmrtí a další koncert bude 19. února příštího roku. Jako vždy
bude hodinu před koncertem přednáška. Info: www.bbc.co.uk/orchestras/symphonyorchestra.
* 9. října v 19.30 vystoupí v Duke's Hall, Royal Academy of Music, Marylebone Road,NW1, St James Wind
Quartet s repertoárem Hindemith:Malá komorní hudba Op 24, Anders Hillborg:Šest skladeb pro dechový kvintet,
Nielsen: Dechový kvintet Op.13, Janáček: Mládí pro dechový sextet a Poulenc: Sextet. Info: 020 7873 7300.
* 11.a 13.října provede London Symphony Orchestra pod taktovkou Bernarda Haitinka Schubertovu
Nedokončenou Symfonii č. 8 a Mahlerovu Píseň země. Mezzosoprán Christianne Stotijn , Robert Gambill tenor.
Barbican Hall, Barbican Centre, London, 19.30. Info: www.lso.co.uk a www.barbican.org.uk.
* 13.října od 19ti hodin uvede v Cadogan Hall, Royal Philharmonic Orchestra pod taktovkou Grzegorze Nowaka
Mozartův Koncert pro hoboj (solo hoboj John Anderson) a Dvořákovu Symfonii č. 8 v G moll, Op.88. Od 21ti hodin
pak uvede Mozartův Koncert pro lesní rohy č. 2 (sólo Christopher Parkes lesni roh) a Dvořákovu 9. symfonii
(Novosvětskou). Info: www.cadoganhall.com.
* 13.října od 19ti do 21 hodin budou v rámci Frieze Art Fair 2009 uvedena videa Terezy Buškové, Kateřiny
Šedé a Josefa Bolfa (později DJ). 10 Spring House, NW5. Info:020 7428 7159 a www.czechcentre.org.uk. >>>>

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

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 19.00
Sviatosť pokánia (svätá spoveď) - pred i po každej svätej omši a taktiež po dohovore s duchovným otcom.
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Nenechte si ujít, aneb kultura v Londýně ve zkratce... (pokr. ze str.7)

* Od 14. do 30.října bude vystavovat český londýnský malíř portretista Hynek Martinec v Cosa Gallery, 7 Ledbury
Mews, W11, blízko Velehradu. Info: www.hynekmartinec.com; www.cosalondon.com; www.czechcentre.org.uk.
* 15.října v 19.30 uvede Philharmonia Orchestra pod taktovkou Leifa Segerstama Glinkovu Overturu Ruslan a
Ludmila, Glazunovův Houslový koncert a Dvořákovu Novosvětskou (solo housle Nicola Benedetti). Royal Festival
Hall, South Bank, London. Info: www.philharmonia.co.uk.
* Ve stejný den uvede v 19.30 v Cadogan Hall, Brodsky Quartet Dvořákův Smyčcový kvartet v G dur Op.77,
Smyčcový kvartet č.2 Alberta Schnelzera a Šostakovičův Smyčcový kvartet č.10 v A dur. (solo kontrabas Knut Erik
Sundquist). Info:www.cadoganhall.com.
* 17.října v 19.30 v Barbicanu uvede London Symphony Orchestra pod taktovkou Bernarda Haitinka (soprano
Christine Schäfer) Schubertovu Symfonii č.5 a Mahlerovu Symfonii č.4. Info: www.lso.co.uk a Barbican.
* Od 15. do 18.října vystoupí na Frieze Art Fair, Regent's Park, London, dvě galerie s díly českých vizuálních umělců
Josefa Bolfa a Kateřiny Šedé. Info: 020 3372 6111 a také www.friezeartfair.com a www.czechcentre.org.uk
* 26.října od 19.30 uvede v Queen Elizabeth Hall, South Bank Centre Britten Sinfonia pod taktovkou Christophera
Hogwooda Purcellovu Overturu z Fairy Queen, Handlův Velký Koncert v F dur Op.3, Haydnovu Symfonii č. 70 v D dur,
Mendelssohnovu Overturu Fair Melusina Op.32 a Sinfonii Concertante pro hoboj, fagot, housle, cello a orchestr
Bohuslava Martinů. Sólisté: Jacqueline Shave housle, Caroline Dearnley cello, Nicholas Daniel hoboj a Ursula
Leveaux fagot. Info: www.southbankcentre.co.uk.
* 30.října ve 13.05 uvede v Duke's Hall, Royal Academy of Music, Marylebone Road, NW1 Royal Academy of Music
Symphonic Wind pod taktovkou Keitha Bragga Dvořákovu Serenádu v D moll OP.44 pro dechové nástroje a
Dvořákovu Českou suitu Op. 39, aranžmá Sheen. Info: 020 7873 7300 a www.ram.ac.uk.
* 31.října v 19.30 se v Cadogan Hall představí Česká Filharmonie pod taktovkou Jakuba Hrůšy s Dvořákovou
Symfonickou básní Polednice Op.108 a dále s jeho Koncertem pro cello v B moll Op.104 a Symfonií č. 7 v D moll Op.
70. Sólo cello Steven Isserlis. Info: www.cadoganhall.com.
* V říjnu se také představí na jihu Anglie mimo Londýn Škampa Quartet, Guarneri Trio Prague, Pavel Haas
Quartet a znovu Česká filharmonie. Janáčkova Jenůfa bude uvedena v rámci Glyndebourne Festival ve dnech 24,
28 a 30. října. Podrobnosti těchto koncertů a představení uvádí pod October - South East webové strany Dvořákovy
společnosti pod www.dvorak-society.org.
DOKUMENTY DOBY

Z úvodního projevu papeže Benedikta XVI. na návštěvě ČR
,, ...Jestliže celá evropská kultura byla hluboce formována
křesťanským dědictvím, platí to obzvláště pro české země,
neboť díky misijnímu působení Cyrila a Metoděje v 9. století
získal staroslovenský jazyk poprvé psanou podobu. Tito
apoštolové slovanských národů a zakladatelé jejich kultury jsou
po právu uctíváni jako patroni Evropy. Stojí pak za zmínku, že
tito dva velcí svatí byzantské tradice se zde setkali s misionáři
původem z latinského Západu. České země byly historiky a
územně - tím, že se nacházejí v srdci evropského kontinentu na
křižovatce Severu a Jihu, Východu a Západu - místem
setkávání různých národů, tradic a kultur. Nelze popřít, že to, co
někdy bylo příčinou třenic, se dlouhodobě ukázalo jako plodné
setkání. Odtud pramení rozhodující role českých zemí v
intelektuálních, kulturních a náboženských dějinách Evropy,
občas byly bitevním polem, častěji však mostem.
Brzy si připomenete dvacáté výročí "sametové revoluce",
kterou šťastně a pokojně skončilo mimořádně těžké období
této země, období, v němž myšlenková a kulturní výměna
byla přísně kontrolována. Spolu s vámi i s vašimi sousedy
děkuji za vaše osvobození od těchto despotických režimů.
Jestliže pád berlínské zdi byl předělem ve světových dějinách,
tím více to platí pro země střední a východní Evropy. Ty tím
získaly místo, které jim jako svrchovaným náleží ve
společenství národů.

Nelze nicméně podceňovat následky čtyřicetiletého
politického útlaku. Mimořádnou tragédií pro tuto zemi byl tvrdý
pokus tehdejší vlády umlčet hlas církve. V průběhu vašich
dějin, od času svatého Václava, svaté Ludmily a svatého
Vojtěcha, až po svatého Jana Nepomuckého zde žili stateční
mučedníci, jejichž věrnost Kristu promlouvala hlasem
silnějším a výmluvnějším, než byl hlas jejich vrahů. Tento rok
si připomínáme čtyřicáté výročí smrti Božího služebníka
kardinála Josefa Berana, pražského arcibiskupa. Chci zde
projevit úctu jemu a jeho nástupci, kardinálu Františku
Tomáškovi, kterého jsem měl čest poznat osobně.
Oba byli nezdolnými svědky křesťanské víry tváří v tvář
pronásledování. Tito, a dalších bezpočet odvážných kněží,
řeholníků a laiků, mužů a žen, uchovali v této zemi živý
plamen víry. Dnes, kdy byla obnovena náboženská svoboda,
vyzývám všechny obyvatele této republiky, aby znovu objevili
křesťanské tradice, které formovaly jejich kulturu. Povzbuzuji
též křesťanské společenství, aby byl jeho hlas slyšet, když
celá země musí čelit výzvám nového tisíciletí. "Bez Boha
člověk neví, kam má jít, ani není schopen pochopit, kdo je"
(Caritas in veritate, 78). Pravda evangelia je pro zdravou
společnost nepostradatelná, protože otevírá naše srdce
naději a umožňuje nám objevit naši nezcizitelnou důstojnost
Božích dětí...''

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

Czech and Slovak Club in London
Chcete si pochutnat na tradičních českých a slovenských jídlech a napít se dobrého piva z našich končin?
Stačí skočit do metra a dojet do stanice West Hampstead (NW6) a o pár stovek metrů níž,
v ulici West End Lane číslo 74, Vás čeká vytoužené pohoštění...
Restaurace otevřena od úterý do pátku 17 -22.30 hod a klub 17 - 23 hod, v sobotu a neděli 12 - 22.30 hod, klub 12 - 23 hodin. Zavřeno
v pondělí kromě Bank Holidays, kdy je pak zavřeno na druhý den v úterý. Telefon: Klub 0207 328 013, Restaurace 0207 372 1193
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