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Vláda zla začala 15.březnem 1939...
Jak každý rok, přichází 15.březen po 25.únoru a člověk vždy poněkud zeslábne v nohách.
Po zlu jedné totality se hned připomene zlo totality druhé a tak se znovu a znovu v mysli
vracejí všechny ty naše dějinné tragédie a jejich vzájemné souvislosti. Jeden starší pamětník
nedávno připomněl, že bez Mnichova v roce předcházejícím by asi nepřišel 15.březen 1939,
neboť bychom měli sudetské pohraniční pevnost, morální pevnost národa by nebyla
narušena vzedmutím mobilizace a zklamáním Mnichova a existovala by tak ještě silná vůle
Hitlerovi vzdorovat. Možná, ale o Mnichovu se tak jako o Únoru 48 diskutuje dodnes a jak
známo, kdybychom tehdy nekapitulovali, byli bychom zcela jistě obviněni z rozpoutání války v Evropě v době, kdy na
ní nebyly velmoci připraveny a to jen proto, že jsme nebyli schopni ,,domluvit se nějak o pokojném soužití‘‘ s naší
německou menšinou, která však, jak také známo, chtěla mermomocí do Říše. A že by kvůli naší ,,tvrdohlavosti‘‘ tehdy
šli Britové a Francouzi do války, jako o rok později kvůli Polsku, to je nesmysl. Druhá republika pak byla už stejně jen
jakousi zoufalou lekcí v dočasnosti a to pravé zlo první totality začalo až za půl roku po Mnichovu, 15.března 1939.
Snímky i filmové záběry přijíždějících nacistických vojsk z onoho dne ukazují zoufalý národ na chodnících,
v slzách a se zaťatými pěstmi. Dalo se tehdy vůbec dělat něco víc? Ano, kdesi se nechtěla poddat nějaká vojenská
jednotka, jinde letci sabotovali předání letounů a to bylo všechno. Ti nejvíce rozhodnuti k odporu začali organizovat
podzemní sítě nebo odešli bojovat za hranice a nakonec nám zachránili národní čest. Jako už často v moderních
dějinách se ještě postavili na odpor studenti. Přišel 17. listopad a následovalo zavření vysokých škol a zatýkání studentů.
Mezitím začalo už také odvlékání Židů do vyhlazovacích koncentráků, včetně Osvětimi, den jehož osvobození 27.ledna
1945 vyhlásila OSN za den Holokaustu a jehož bylo důstojně vzpomenuto i letos našimi velvyslanectvími. Pak ještě
přišel atentát na Heydricha a vyhlazení Lidic a Ležáků, Slovenské národní povstání, Košický program, Pražské povstání
a konec války. O tom, jak rychle či pomalu uplynulo oněch šest válečných let rozhodovalo hlavně to, jak vystaven byl
každý člověk válečným hrůzám a utrpení. Někteří bojovali a umírali, jiní se snažili potichu přežít nebo kolaborovali a
ještě jiní byli nacistickými hrdlořezy systematicky vyhlazování. Pak uplynuly tři poválečné roky a přišel Únor 1948 a
kolo totality zla se začalo znovu točit. Demokraté prohráli, neboť podcenili vůli Stalina podrobit si všechna území, kde
stanul sovětský voják a nemocnému prezidentu Benešovi už síly na odpor nestačily. A co naplat, národu s morální páteří
pochroumanou okupací a válkou, také ne. Ti co odporovali si pak ještě pamatují, že ve vězeních zůstali ti samí bachaři
jako za nacistů, ale to už patří do povídání o té jiné, poválečné inkarnaci zla, s jejímž dědictvím bojujeme dodnes. /jn/

****************************************************
SPRÁVNÍ RADA VELEHRADU A BRITSKÁ SKUPINA SVU ZVOU VŠECHNY KRAJANY A JEJICH PŘÁTELE NA

tři koncerty pěveckého sboru studentů Stojanova gymnazia
z moravského Velehradu
v pátek 25. března v 18 hodin v budově velvyslanectví ČR, 26-30 Kensington Palace Gdns, W8 4QY,
v sobotu 26. března ve 14.30, místo obvyklé přednášky SVU na londýnském Velehradě,
a v neděli 27. března na rodinné mši v 9.30 v jezuitském kostele ve Farm Street, Mayfair
Pozor: Velvyslanectví potřebuje předem jména návštěvníků. Nahlaste se do 24.března na Velehradě (0207 727 7849) nebo
na e-mailové adrese trustees@velehrad.org.uk (další informace na str.2)
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SPRÁVNÍ RADA INFORMUJE

Velehradská
bazilika

Víkend koncertů sboru z moravského
Velehradu kulturní událostí března

(1220-1764)

Minulý měsíc jsme vás na těchto stránkách informovali o
nadcházející návštěvě pěveckého sboru Stojanova gymnázia v
Londýně. Také jsme avizovali dvě již dohodnutá vystoupení sboru:
v sobotu 26.března na Velehradě ve 14.30. v rámci pravidelného
setkání SVU ( které se „odjakživa“ koná v tomto čase poslední sobotu
každého měsíce) a také ještě v neděli 27. března v rámci rodinné
mše v 9.30 v kostele ve Farm Street, Mayfair.
Tato informace platí i nadále, avšak díky zájmu přátel z velvyslanectví České Republiky v Londýně, zejména díky
vstřícnosti ze strany velvyslance Michaela Žantovského, se navíc podařilo o den dříve zorganizovat další „velký“
londýnský koncert mladých umělců z Moravy v pátek 25. března v 18 hodin v prostorách českého velvyslanectví,
26-30 Kensington Palace Gardens, London W8 4QY. Při omezené kapacitě prostor na Velehradě a s relativně časným
začátkem „ranní mše“ v kostele ve Farm Street pro ty, kteří bydlí dál od centra, je zde další příležitost pro české,
slovenské a britské přátele poslechnout si mladé moravské zpěváky s jejich zajímavým programem. Po koncertě bude
malé občerstvení a možnost přátelského setkání s velehradskými gymnazisty.
Upozorňujeme však, že jako při jiných akcích, i v tomto případě velvyslanectví potřebuje předem jmenný seznam
návštěvníků. Pokud tam chcete přijít na koncert, sdělte nám laskavě jména všech návštěvníků, nejpozději ve čtvrtek
24. března na e-mailovou adresu trustees@velehrad.org.uk nebo telefonicky na čísle 0207 727 7849.
.
Jen krátce znovu připomínáme, že pěvecký sbor Stojanova gymnázia byl založen Filipem Mackem při
znovuotevření školy v září 2004. Prvním větším koncertem bylo společné vystoupení v dubnu 2005 s Concord-Carlisle
Concert Chorus z Massachusettes (USA) v bazilice na Velehradě. Studenti se pravidelně účastní sborových festivalů v
ČR (Brno, Otrokovice, Odry atd.) V loňském roce sbor získal stříbrnou medaili v celostátním kole festivalu Gymnasia
Cantant. Své první zahraniční turné sbor absolvoval v Chorvatsku. V letošním roce se již po druhé ve své krátké
historii účastnil projektu česko-německého týdne mladých v klášteře Teplá. Velkým povzbuzením pro zpěváky je i
pravidelná účast na Velehradské pouti, která je přenášena v přímém přenosu ČT a ČRo. Sbor se věnuje především
interpretaci duchovní hudby a capella v dějinném kontextu od gregoriánského chorálu až po současné hudební
skladatele. Ve svém repertoáru má také populární spirituály, gospely apod.
Vedoucí sboru Mgr., MgA. Filip Macek, 1972, vystudoval konzervatoř v Kroměříži, Janáčkovu akademii
múzických umění v Brně v oboru řízení sboru u doc. Lubomíra Mátla a Cyrilometodějskou teologickou fakultu
univerzity Palackého v Olomouci. Působil jako profesor Církevní konzervatoře a sbormistr ND v Brně. Vyučuje na
Arcibiskupském gymnáziu, na Stojanově gymnáziu na Velehradě a v Katedrálním vzdělávacím středisku liturgické
hudby a zpěvu v Olomouci. Je sbormistrem Vyškovského smíšeného pěveckého sboru, sboru Svatopluk v Uherském
Hradišti a sboru AVE Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Jako dirigent spolupracuje s Filharmonií Bohuslava
Martinů ve Zlíně. Je činný i jako varhaník a sbormistr v bazilice sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě. Mimořádným
úspěchem je získání ceny Dr. Antonína Tučapského v roce 2007 za dirigentský výkon. /AS/

Opravy londýnského Velehradu v plném proudu
V těchto dnech zahájila specializovaná firma důležitou fázi oprav naší budovy. Jedná se zejména o opravy okapů,
střechy a s ní souvisejících konstrukcí.
Jsou to práce nutné k tomu, aby se obnovila vodotěsnost vnějšího pláště budovy. Budova bude nějaký čas pod
lešením. Promiňte prosím případné nezbytné narušení obvyklého režimu v domě. Toto by nemělo překročit snesitelnou
míru, neboť naprostá většina činnosti dodavatele se při této příležitosti odbývá vně budovy. /AS/

****************************************************
.........
Slovenské centrum Londýn
........
Pomáha Slovákom vo Velkej Británii pri hľadání si práce a ubytovania, poskytuje užitočné rady pre život a štúdium vo
Velkej Británii a v neposlednom rade disponuje možnosťami, ktoré pomáhajú rozvoju slovensko- britských vzťahov vo
všetkých sférach (podnikateľskej, sociálnej, kulturnej).

http://www.slovenskecentrum.sk
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ZPRÁVY Z VELEHRADU A KOMUNITY

Vzpomínáme Otce Langa a odbojářů
První měsíce roku jsou spojeny se vzpomínkami na naše zemřelé.
Především vzpomeneme památky Otce Jana Langa blahé paměti,
jehož čtvrté výročí smrti připadne na 21.březen. Předtím se
1.března pomodlíme za duši rádiotelegrafisty a střelce slavné 311.
československé bombardovací perutě, plukovníka Jaroslava
Brázdila (+1997) a ve stejný den i jeho kolegy z perutě generála
Petra Uruby (+2009). Mezi naše letce, kteří nejnověji odešli na
věčnost jsme si připomněli i navigátora Třistajedenáctky S/Ldr
Adolfa Pravoslava Zeleného MBE, přezdívaného ,,Zeke‘‘, který
zemřel loni 25.ledna. Z dalších našich dříve zemřelých vojáků jsme
si připomněli 8. února slovenského hrdinu generála Antonína
Petráka, příslušníka známého útvaru speciálních operací SOE a pak
důstojníka Československé obrněné brigády v Normandii (+2009),
dále 17. února dalšího z našich vojáků Vladimíra Drábka (+1984).
Vzpomněli jsme také velvyslance Jana Winklera (+16. února 2009).

Důstojná vzpomínka na Holocaust

Program londýnských koncertů
Pěveckého sboru Stojanova
gymnázia z moravského Velehradu
anonym - Alta Trinita beata
sv. Jan Chrysostomos (Zlatoústý) - Svjatýj Bóže
Jacob Arcadelt - Ave Maria
Melchior Franck - Da pacem Domine
Jacques Berthier – Laudate omnes gentes
Giovanni Pierluigi da Palestrina - O Bone Jesu
Franc Anérius - Quid retribuam Domino
Dmitrij Stěpanovič Bortňanskij - Tebe poem
Johann Sebastian Bach - Dona nobis pacem
Alexandr Gretchaninoff - Cantate Domino
P.I. Čajkovskij - Otče náš
František Macek – Velehradské ordinárium
(Kyrie, Gloria, Sanctus, Agnus Dei)
arr. Filip Macek - Pouze Ty
arr. František Macek - De colores
arr. Filip Macek - Pojď ke mně blíž
František Macek - Zdrávas Maria
Gordon Young – Alleluia
James E. Moore - An Irish Blessing
Erik Lund - Give me that old time religion
arr. Jiří Rusek - Svou pšenicí mě nasytíš
arr. Hamilton Gregory - Ride On, Jesus Ride
spirituál - Give Me Jesus
African song - Thula baba, thula sana
Zulu song - Siyahamba

Velvyslanectví ČR a SR uspořádala 26. ledna 2011 vzpomínkový
večer u příležitosti Mezinárodního dne Památky obětí holocaustu.
Den byl vyhlášen Valným shromážděním OSN na 27. ledna,
Kdy v roce 1945 osvobodila sovětská vojska koncentrační a
vyhlazovací tábor v Osvětimi.
Vzpomínkového večera se kromě českého velvyslance Michaela
Žantovského, slovenského Chargé d´Affaires Milana Vojtka a
početného zastoupení židovské obce v Londýně, zúčastnil také
velvyslanec republiky Izrael Ron Prosor, Chargé d´Affaires velvyslanectví Maďarské republiky Klára Breuer, náměstek
polského ministerstva zahraničních věcí, bývalý polský velvyslanec v Izraeli Maciej Kozlowski a bývalý premiér ČR
republiky a nyní vicepresident Evropské banky pro obnovu a rozvoj Jan Fischer. Po ceremonii zapalování svíček na
památku obětí holocaustu promluvili profesorka Gerta Vrbová, jedna z těch, kteří holocaust přežili, společně s
potomkem obětí holocaustu Jonathanem Wasserbergem. Oba přítomným v dojemném vyprávění přiblížili své životní
příběhy spojené s hrůzami holocaustu.

Jak bylo v uprchlických táborech v Německu po únoru 1948...
To byl název zajímavé a velmi hojně navštívené přednášky Sylvy Šimsové v poslední únorovou sobotu na Velehradě
v rámci cyklu londýnské pobočky čsl. Společnosti pro vědy a umění. Poúnorový chaotický útěk mnoha našich občanů
před nastupujím komunismem, ještě přes nedostatečně střežené hranice, končil v německých uprchlických táborech. Pro
mnohé byly tábory jen přestupní stanicí před pokračováním dál do světa, pro jiné pak několikaletým útočištěm. Osudy
rodin i jednotlivců, nejčastěji odcházejících do exilu jen tak bez jakéhokoliv majetku či jen s malým příručním
zavazadlem, by vydaly na mnoho knih. Sylva Šimsová, která sama v několika táborech pobývala, přiblížila přitomným i
atmosféru a podmínky v táborech, které nebyly všechny stejné a ani zdaleka tak ideální, jak se doma proslýchalo.
OMLUVA REDAKCE: Omlouváme se tímto všem krajanům, kteří se chtěli zúčastnit aktu položení květin k pomníčku
Jana Palacha na budově Velehradu. Oné paní, která si telefonicky postěžovala, že jsme předem neoznámili, kdy se
pietní akt bude konat, slibujeme, že tak příští rok učiníme s patřičným předstihem, aby se mohla zúčastnit. /jn/

****************************************************
SVU – Britská skupina Společnosti pro vědy a umění všechny srdečně zve
na pravidelné přednášky vždy v poslední sobotu v měsíci ve 14.30 na Velehradě

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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Z DOMOVA

Slovenská vláda a biskupi diskutujú o financovaní cirkví
Slovenský minister kultúry Daniel Krajcer rokoval s biskupmi a inými predstaviteľmi cirkví o ich financovaní, o
zmiernení niektorých krívd z minulosti aj o prijateľnom modeli ako riešit odluku cirkví od štátu. Podľa ministra funguje
model financovania na základe boľševického zákona z roku 1949 a systém je treba zmeniť. Štát rozdelí ročne církvám
37 miliónov eur podľa počtu veriacich, prihlásených pri sčítaní ľudu. Podla bratislavského arcibiskupa Stanislava
Zvolenského aj evanjelického biskupa Miloša Klátika je potreba konsenzu odborníkov, je však neprijateľný model
povinnosťi platit cirkevnú daň po prihláseniu sa za člena církvi. Malé cirkvi by však bez štátného financovania mali
problémy s prežitím. Riešenie majú navrhnút církvi aj vláda, modelov je v Európe niekoľko a rozhovory by maly byť
tak dlhé, ako bude potreba...

Doplňovací volby do Senátu Parlamentu ČR v obvodu č. 30, Kladno
Velvyslanectví ČR upozorňuje, že 18. a 19. března se budou konat doplňovací volby do Senátu Parlamentu ČR ve 30.
obvodu se sídlem v Kladně v důsledku prosincového úmrtí senátora Jiřího Dientsbiera, bývalého ministra zahraničí.
Tentokrát se nebude hlasovat na velvyslanectví, ale pouze ve vlasti a pokud jsou voliči zapsaní v seznamech voličů na
velvyslanectví, mají dvě možnosti jak postupovat. Mohou buď požádat o voličský průkaz a pak hlasovat ve kterémkoliv
okrsku volebního obvodu, nebo se nechat permanentně vyškrtnout ze seznamu a volit v místě bydliště, pokud je ve
volebním obvodu č.30. Žádost je třeba podat na velvyslanectví na příslušném formuláři osobně či poštou, nebo faxem a
pak odevzdat potvrzení o vyškrtnutí obecímu úřadu nebo okrskové volební komisi v den voleb. Podrobnosti:
consulate.london@embassy.mzv.cz a tel. 020 7243 7931 a fax 020 7243 7926. Další info: www.senat.cz a

www.mvcr.cz

Polák o Češích, aneb nový knižní bestseller v Polsku i v ČR
Pozoruhodnou novinkou, které trochu trvalo než se stala letošním bestsellerem zároveň v Polsku i v České republice, je
kniha polského autora Mariusze Szczygiela o Češích pod názvem Gottland. Autor se o nás už dlouho zajímá, ztrávil
v ČR delší čas a kniha je jakousi mozaikou poutavě napsaných střípků i delších příběhů různých Čechů – od Baťů a
ságy Zlína, přes Lídu Bárovou, spolutvůrce Stalinova pomníku a další, až k Janu Palachovi, Martě Kubišové, Heleně
Vondráčkové, k permanentnímu Zlatému slavíku Karlu Gottovi, podle kterého je kniha nazvána a k dnešku. Kniha nám
nastavuje zrcadlo, ale není to zrcadlo ve kterém se uvidíme jako parta Švejků. Szczygiel nás dokonce dost obdivuje, ale
je vidět, že místy je z nás i přes ony sympatie, stále poněkud zmatený. Na druhé straně nastavuje skvěle zrcadlo našemu
chování v totalitách a ta reflexe není vždy už tak příznivá. Pro většinu Poláků je kniha prvním detailnějším a přitom
neobvykle pozitivním pohledem na čtyřikrát méně početné jižní sousedy, o kterých si nejsou tak zcela jisti proč se
nechali v Mnichově či v březnu 1945 porazit bez boje a zda vůbec bojovali v Bitvě o Británii; proč za Rakouska
nekriticky očekávali pomoc od Rusů, kteří Poláky dlouho krutě okupovali a zda nejsou třeba až příliš poněmčelí. Není
divu, že kniha je beznadějně vyprodaná v Polsku. Zajímavé však je také proč se kniha stala vyprodaným bestsellerem u
nás. Možná proto, že nám lichotí, když se o nás někdo zajímá a chceme vědět proč. Kniha, která dostala cenu European
Book Prize 2009, je v Česku k dostání už jen coby nahrávka na CD a připravuje se další vydání. (Mariusz Szczygiel:
Gottland, nakl. Czarne S.C., Polsko a nakl. Dokořán, Jaroslava Jiskrová-Máj, 2007, překlad Helena Stachová) /jn/

Zemřel Arnošt Lustig
O posledním únorovém víkendu zemřel ve vlasti ve věku 84ti let spisovatel a novinář Arnošt Lustig. Jako dospívající
mladík Lustig přežil ghetto v Terezíně i koncentráky v Osvětimi a Buchenwaldu a z té doby čerpal materiály pro své
knihy, z nichž nejznámější jsou Démanty noci, Dita Saxová a Modlitba pro Kateřinu Horwitzovou. Pracoval dlouho
jako novinář, zejména v Čs. rozhlase a Mladém světě a roku 1968 emigroval. Žil pak věšínou v Americe, le vracel se
často do vlasti. V posledních letech bojoval s těžkou chorobou a přesto neztrácel svůj pověstný humor.

****************************************************
British, Czech and Slovak Association
BCSA zve na pravidelné ,,Get to know you'' středy od 19 do 23 hodin v Čs. národním domě,
74 West End Lane, NW6, vždy jednou v měsíci

PŘÍŠTÍ SE BUDE KONAT VE STŘEDU 9. března 2011
Další info na bcsa@bcsa.co.uk nebo na tel. 0208-902-0328, fax: 0208-795-4875 643 Harrow Road, Wembley, HA0 2EX

****************************************************
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Bůh jde vstříct každému člověku
Kardinál Miloslav Vlk referuje o důležitém setkání biskupů
V italském Castel Gandolfu v Centru Mariapoli skončilo
11. února setkání biskupů – přátel Hnutí fokoláre.
Stěžejním tématem bylo „Znovu objevit Boží záměr s
naší dobou" tedy objevit v Boží lásce klíč, který vede k
pochopení Boží vůle. Bůh chce dobro pro člověka a
vychází vstříc každému.
Různé úvahy a příspěvky biskupů se nesly v duchu
charismatu Chiary Lubichové, schváleného posledními
papeži. Moderátor setkání (tedy kardinál Miloslav Vlk –
pozn.red.), řekl, že toto charisma je v hlubokém souladu s
charismatem biskupa.
Papež Benedikt XVI. pozdravil biskupy v rámci
audience 9. února: „Těší mě, že máte příležitost sdílet své
církevní zkušenosti z různých zemích světa. Přeji vám,
aby tyto dny modlitby a úvah přinesly bohaté plody pro
vaše společenství.“
Kardinál Marc Ouellet, prefekt Kongregace pro
biskupy, při své návštěvě Centra Mariapoli řekl:
„Spiritualita společenství je odrazem II. vatikánského
koncilu, který je zaměřen na církev jako na tajemství
společenství… Hnutí fokoláre tuto spiritualitu rozvojí
charismatickým způsobem.“ V jednom interview dále
řekl: „Biskup je především svědkem živého Božího
slova, kterým je Kristus. Biskupská služba je ve světle
Krista Zmrtvýchvstalého službou jednoty, usmíření,

službou hlásání v plné důvěře v moc Božího Slova, které
šíří ducha společenství Nejsvětější trojice.“
Kardinál Gianfranco Ravasi, předseda Papežské rady
pro kulturu hovořil o své vizi současného přechodu od
multikulturní společnosti ke společnosti interkulturní,
která dokáže pojmout různost kultury a různost víry.
V besedě u kulatého stolu zazněla také témata,
jakými je ekonomie (prof. Stefano Zamagni), sociální
otázky (prof. Vera Araújo), mezinárodní vztahy (prof.
Vincenzo Buonuomo), mystika (P. Fabio Ciardi omi).
Maria Voce, prezidentka Hnutí fokoláre, se ve svém
příspěvku zaměřila na téma: Boží záměr v myšlenkách a
v životě Chiary Lubichové.
S ohledem na úkoly, před kterými dnes církev stojí,
podtrhli biskupové intenzivní působení Ducha Svatého,
který v posledních letech dal život společenství a
spolupráci
nových
a
starodávných
charismat,
ekumenickému a mezináboženskému dialogu a dialogu
se světem tzv. laické kultury.
Na závěr se 25 biskupů vydalo do „městečka
bratrství“ Loppiana, kde žije asi 900 obyvatel. Jejich
život dosvědčuje, že společnost, která se řídí evangeliem,
je realizovatelná. Biskupové zde navštívili kromě jiného
univerzitní institut Sophia, kde probíhá již třetí ročník
mezioborového studia. (z website kard. Vlka s lask.svolením)

Nenechte si ujít, aneb kultura v Londýně v březnu ve zkratce
* 6.března vystoupí ve Wigmore Hall Wihanův kvartet. První koncert bude v 11.30 s programem Janáčkův
Smyčcový kvartet č.1 Kreutzerova sonáta a Dvořákův Smyčcový kvartet č. 11 v C. Vstupenky: 020 7935 2141.
* 8.března pak znovu vystoupí Wihanův kvartet tamtéž v 19.30 s programem Mendelssohnův Smyčcový kvartet v E
moll Op.44 č.2, Janáčkův Smyčcový kvartet č.2 Důvěrné listy a Dvořákův Smyčcový kvartet č.14 v A dur Op.105.
Info a vstupenky stejné jako výše.
* 9.března v 19.30 vystoupí v rámci The 2011 Annual Jacqueline du Pré Charity Concert ve Wigmore Hall Jack
Liebeck na housle, Gemma Rosefield na cello a Káťa Apekiševa na klavír s Beethovenovým Klavírním triem v E, Op.1
č.1, Dvořákovými Dumkami pro klavírní trio Op.90, Sukovými Elegiemi Op.23 a Mendelssohnovým Klavírním triem
č.1 v D moll Op.49. Info/vstupenky: 020 7935 2141.
* Do 11. března ještě potrvá výstava Condition Report našich fotografů z pražské FAMU v Hoopers Gallery, 15
Clerkenwell Close, London EC1R 0AA. Vystavují Kateřina Držková, Vojtěch Froehlich, Radek a Zdeněk
Květoňovi, Jan Měřička a Tereza Příhodová. Info: www.hoopersgallery.co.uk
* 17.března v 19.30 vystoupí v Royal Festival Hall, Southbank Centre, Philharmonia Orchestra pod taktovkou Andráse
Schiffa se Stevenem Isserlisem na cello. Program: Mendelssohnova Hebridská overtura Op.26, Dvořákův >>>>>>>>

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

Sväté omše našej londýnskej komunity
Kostol (Our Lady of La Salette and St. Joseph), 14 Melior Street, London SE1 3QP, najbližšia stanica
metra London Bridge: Nedeľa 13.00 a 19.30, Streda 19.30, Piatok s angl. farnosťou
Sviatosť pokánia (svätá spoveď) - pred i po každej svätej omši a taktiež po dohovore s duchovným otcom

****************************************************
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Nenechte si ujít, aneb kultura v Londýně a okolí v březnu ve zkratce (pokr. z 5)
koncert pro cello v B moll Op. 104 a Brahmsova Symfonmie č. 4 v E moll Op.98. Info: 0800 652 6717.
* 23. března bude v Picturehouse Cinema v Greenwich promítán film nové české vlny režiséra Petra Zelenky
Karamazovi, poctěný Českým lvem 2008 i na karlovarském festivalu v témže roce a také cenou kritiků FIPRESCI.
V dubnu pak v téže sérii za spoluorganizace Českým Centrem přibydou filmy Katka, Protektor a Dvojka.
* Od 24.února až do 3.května se v sídle Královské společnosti architektů RIBA, 66 Portland Street, London W1B1AD,
koná výstava děl architekta Adolfa Loose (narozeného v Brně 1870 a zemřelého 1933) v Brně, Plzni, Praze a jeho
archivu, zachráněného před Druhou světovou válkou. Loos proslul hlavně jako autor moderních vilových domů a
výstava je pořádána ve spolupráci s Muzeem hlavního města Prahy, RIBA Českým Centrem a ACF. Součástí aktivit
kolem výstavy bude i diskuse o Loosově díle za účasti architektky Evy Jiřičné, architekta a spisovatele Ivana
Margolia, profesora Dalibora Veselého z Cambridge University a ředitelky architektonické knihovny RIBA dr.Ireny
Murray-Žantovské. Diskuse se bude konat 29. března od 18.30 v sídle RIBA, viz výše. Vstupné 8,50/5.50 Liber a
nutnost zajistit si místo předem na 0207 307 3699.
* 24.března vystoupí v 19.30 v Royal Festival Hall, Southbank Centre, London Philharmonia Orchestra pod taktovkou
Jakuba Hrůšy a s Jamesem Ehnesem na housle. Na programu bude Smetanova Šárka z Mé vlasti, Bruchův Koncert č.
1 v G moll a Dvořákova Symfonie č.8 v G dur. Info: 0800 652 6717.
* 28.března zahraje ve Wigmore Hall v 19.30 The Schubert Ensemble. Na programu Beethovenovo Allegretto v B
moll, Dvořákův Klavírní kvintet č.2 v A dur Op 81 a Enescův Klavírní kvintet v A Op 29. Info: 020 7935 2141.

****************************************************
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 rád sdělí Tony Pook, Membership Secretary,
1 Lower Friargate, York YO1 9SL, Tel: 01904-642407 e-mail: membership@dvorak-society.org

****************************************************
VÍTE, ŽE VELEHRAD MÁ TAKÉ VLASTNÍ WEBSITE? www.velehrad.org.uk
Nabízí mnoho informací. Příspěvky na obnovu Velehradu či na VZs zasílejte prosím na adresu: The Trustees, Velehrad,
22 Ladbroke Sq, London W11 3NA, šeky payable to St.Wenceslaus House-Velehrad Charity. Nebo na konto: 6860 9299, sort c. 60-15-33

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

****************************************************
Zajímá vás, jak je Česká republika reprezentována ve Velké Británii?

Kontaktujte Czech Centre, 13 Harley Street, London W1G 9QG
Telefon: +44-207-307-5180, Fax: +44-207-323-3709
Č C pořádá a organizuje výstavy, přednášky, koncerty a další akce, informuje Brity o možnostech podnikání, vzdělávání, atd

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