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Zásadní přelom v Evropě?

Pro ty nejstarší z nás, kteří pamatují Mnichov a nacistickou
okupaci zbytku Československa 15.března 1939, je asi
posledních pár týdnů světového napětí kolem ruské okupace
a annexe Krymu velmi znepokojující dějinnou připomínkou.
Ano, připomíná jim pravděpodobně skutečnost, že hrabivost
diktátorských budovatelů impérií vždy převyšuje ochotu a
připravenost bohatých a zlenivělých demokracií riskovat a
postavit se na obranu napadené země a že v takových situacích
nebývá daleko k vypuknutí války, jak ostatně během Mnichova
očekával Winston Churchill, který tehdy předpověděl, že
Hitler se spokojí se sudetským soustem nejdéle na rok. To
tehdy bylo v Londýně po triumfálním návratu Chamberlaina z
Německa stejně nepředstavitelné, jako se nyní mohlo a ještě
může zdát mnoha britským médiím - včetně BBC TV, Sky News
či ITV . Ve stylu ,,Západ nemůže nic dělat, Putin se asi spokojí
s Krymem a Ukrajina je daleko a stejně v ruské sféře vlivu‘‘.
Proto tedy byly asi zmizelý malajsijský letoun či soud se
sportovcem Pistoriusem nebo sňatky homosexuálů po řadu dní
důležitějšími tématy v pořadí zpráv, než ruská annexe Krymu.
,,Ostatně Ukrajina jej i tak dostala nedávno od Chruščova v
Opravy budov nového Velehradu se rozjely naplno (viz str.2 a 3)
opilosti a ,,v referendu tam hlasovalo 85 procent pro návrat
do Ruska‘‘, jak napsala ustrašená čtenářka deníku The Times. A nebyla sama, neb mnichovanství, tedy appeasement
zla, je stále, spolu s nevzdělaností a populistickou bulvarizací médií, sílícím sebevražedným trendem demokracií.
Pomiňme už skutečnost, že Rusko se v roce 1994 zaručilo spolu s Amerikou a Británií za územní celistvost
Ukrajiny i to, že referendum pod bodáky ruské armády může sotva být svobodné – přestože většina by tam i bez
toho zjevně byla pro návrat Krymu do Ruska. Jak říkal pan učitel v jednom hezkém filmu promítaném v r.1968
v Československu: ,,Tady jde o vyšší mravní princip‘‘, když však jde o budování impéria, musí jít vše stranou...
Skutečností ale také je, že s potrestáním agresora je problém. Nukleární válku by svět sotva přežil a musejí
nastoupit sankce a to nejlépe hospodářské, i když zatím jsou ještě opravdu poněkud slabé, zvláště ty evropské.
Americký prezident Obama měl však jistě pravdu, když v Haagu zdůraznil, že agresivita nynějšího vedení Ruska je
projevem slabosti, nikoli síly a to, že Evropská komise byla pověřena nalézt do tří měsíců co nejrychlejší cestu, jak
snížit závislost Evropské unie na plynu a ropě z Ruska, ukazuje nový směr. Putin si může sám za to, že mu už nikdo
nebude věřit a kompletní uvedení onoho rozhodnutí do praxe by mohlo být zásadním přelomem situace Evropy. >>>>

****************************************************
Správní rada charity londýnského Velehradu srdečně zve krajany na nedělní

ČESKÉ MŠE V KAPLI KLÁŠTERA MARIA ASSUMPTA
20 Kensington Square, W8 5HN (za obchodním domem Barkers, metro High Street Kensington)
Obvykle 1. a 3. neděli ve 14 hod., poté přednáška/beseda vedle v Heythrop College (Newman Room)

V dubnu bude jen mše na Květnou neděli, 13.dubna. Celebrovat bude Otec Tomáš Roule.
Pak přednáška: ,,Člověk – obraz Boží‘‘. Už od 11.30 malování vajíček! Potvrďte prosíme účast telefonem či mailem (viz níže)
Využijte návštěvy českých kněží, kteří přijíždějí z Říma, máte-li zájem o zpověď nebo duchovní pohovor. Pošlete email na:
info@velehrad.org.uk nebo zavolejte na 07999 986 199
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Kvalitativní přelom v Evropě? (pokr. ze str. 1)

Správní

Pokud totiž evropské demokracie vytrvají v novém kurzu,
sníží energetickou závislost na Rusku a EU přiměje Ameriku
k exportování plynu z břidlic, kterého má nyní více než dost a
sama začne s frakováním, které premiér Cameron označil v
Haagu za ,,nyní v Evropě povinné‘‘, Rusko ztratí silnou
zbraň v podobě zavírání kohoutu na ropovodech a
plynovodech i pofidérní hospodářskou a finanční sílu
nediverzifikované ekonomiky, které nyní zneužívá k nátlaku.
Není vyloučeno, že pak upadající Rusko čeká jeho vlastní
Oranžová revoluce a Putinův režim i přes nynější
nacionalismem živenou domácí popularitu padne. Nevíme,
zda to Obama takto promyslel, ale je to pravděpodobné a
měli bychom to připomenout zde i doma ve vlasti, která by na
této cestě ke snížení energetické závislosti na Rusku mohla
třeba jít v rámci unie příkladem. /jn/
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Novinky z nových budov pro Velehrad
S příchodem jara se rozjíždějí opravy na novém domě pro Velehrad. První přichází na řadu střecha hlavní budovy. V
měsíci březnu dorazil na "staveniště" dodavatel lešení a jemu v patách firma, která krytinu, krokve, žlaby a další prvky
střechy opravuje (viz foto na stranách 1 a 3).
Pokud čtete tyto řádky v prvních dubnových týdnech, tak právě probíhá nabídkové řízení na dodávku potřebných
oprav fasád. Tyto práce zahrnují nejen spárování a čištění zdiva, ale i potřebnou rekonstrukci oken a vnějších dveří.
Další "progress report" zase za měsíc.
Za Správní radu charity Velehrad London - ing.Antonín Stáně

ZPRÁVY Z KOMUNITY A LONDÝNA

Vydařený jazzový večer

V Jazzové kavárně polského kulturního střediska POSK v londýnské čtvrti Hammersmith (metro: Ravenscourt Park)
vystoupilo 15.března sympatické slovenské jazzové trio, známé pod zkratkou AMC a ve složení Stanislav Cvancíger
– bicí, Peter Adamkovič – klavír a Martin Marinčák – basa. Se zážitkem spokojení návštěvníci koncertu hlásili
velmi příjemné prožití hudebního večera.

Připomínka divy Emmy Destinové
Inscenace Pucciniho zdařilé, ale zřídka hrané opery La Fanciulla del West (Dívka ze Zlatého Západu) 21. a 23.března
souborem Midsummer Opera v St.John‘s Waterloo, připomněla, že v premiéře v roce 1910 vystoupila na žádost
samého Pucciniho světoznámá česká operní pěvkyně Emma Destinová. Premiéra se konala v prosinci onoho roku
v newyorské Metropolitní opeře pod taktovkou Artura Toscaniniho a spolu s Destinovou vystoupili i další světoznámá
pěvecká esa Enrico Caruso (jako Dick Johnson) a Pasquale Amato (jako šerif Jack Rance). Březnovou inscenaci opery
připoměla nám všem neúnavná propagátorka naší hudby, londýnská Emmy Destinn Foundation.

***************************************************
Okénko- Centrum pro děti i rodiče srdečně zve krajany na

Velikonoční Oslavy
v sobotu 5.dubna 2014 od 11 do 15hodin v St Thomas Church, Telford Avenue, SW2 4XW
Aktivity pro celou rodinu, včetně barvení vajíček, pletení pomlázek, výroby velikonočních ozdob  Honba za
velikonočními vejci  Pochoutky tradiční české kuchyně  Vystoupení dětí Okénka (školy i školky)  Vystoupení
divadelního souboru Okénka  a samozřejmě TOMBOLA a DISKOTÉKA
Vstupné: děti £6, dospělí £2, děti Okénka (pravidelně docházející do školy či školky Okénka) pouze £4. Vstupné pro
rodinu (2 dospělí, 2 děti) £14. Pro rezervace místa a platby nás, prosím, kontaktujte na: c.okenko@hotmail.co.uk.
Pro krajany přijíždějící automobily po Streatham High Road (A23) : u stanice Streatham Hill zabočit do Sternhold Avenue a
Thornton Avenue a z ní třetí ulice nalevo je Telford Avenue. Vlakem do Streatham Hill, nebo metro Brixton a pak autobus tamtéž
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České mše na Kensington Square
přitahují krajany

Svaz Letců Svobodného Československa a
Úřady přidělenců obrany
velvyslanectví ČR a SR

Nedělní české bohoslužby v krásné kapli kláštera Maria
oznamují krajanům, že každoroční
Assumpta vedle známé Heythrop College na Kensington Square
se konají dvakrát či třikrát do měsíce, tedy každých čtrnáct
pietní akt na hřbitově v Brookwoodu
dní ve dvě hodiny odpoledne. Podle řady starších krajanů
nedaleko Wokingu v hrabství Surrey
jim kaple i její výhodná poloha v centru Londýna připomínají
nedělní mše Otců Langa a Pazderky v kapli jesuitského
se bude letos konat u příležitosti 69. výročí
ukončení bojů Druhé světové války
komplexu na Farm Street, konané tam po řadu desetiletí.
Podobně se i nynější bohoslužby už stávají novou populární
tradicí, mezi jiným zejména proto, že je přijíždějí celebrovat
v neděli 11. května ve 14.00 hodin
mladí kněží z Říma, studující tam na doktorát teologie a tak
u tamního československého památníku
jejich promluvy jsou fundovanou směsí různých kapitol
Blízko železniční stanice Brookwood, South West
teologie a filozofických úvah, což oceňuje zejména mladší
Trains z Clapham Junction 12.23 a 13.23, doba jízdy je
generace krajanů, zatímco ty starší nejvíce těší skutečnost, že
35 minut
,,zas máme kněze‘‘. Schází se pravidelně jádro v počtu přes dvě
desítky krajanů, ale často dosáhne počet účastníků bohoslužby až čtyř desítek i více a přicházejí i návštěvníci z ČR i
SR. Obě skupiny krajanů si pak pochvalují zajímavé přednášky, či diskuse na předem ohlášená témata, které se konají
vždy po mších vedle v sálech Heythrop College, po nichž si přátelé ještě vždy vymění nejzajímvější novinky. Někdy
se konají různé aktivity organizované Správní radou Velehradu i před bohoslužbou, například výroba svíček z včelího
vosku, či nyní je v plánu tradiční předvelikonoční malování vajíček.

ZPRÁVY Z KOMUNITY VE ZKRATCE
o Ještě do 12. dubna bude londýnské divadlo Soutwark Playhouse http://southwarkplayhouse.co.uk uvádět hru
Arthura Conana Doylea A Study in Scarlet v adaptaci Lily Whelan a Grega Freemana, režírovanou Nicholasem
Thompsonem a s hudbou Annabelle Brown. V tomto známém příběhu geniálního detektiva Sherlocka Holmese totiž
hraje profesionální herec Filip Stáně, uměleckým jménem Philip Benjamin, kterého si mnozí z krajanů pamatují už
z české školy na Velehradě za časů paní učitelky Kaucké, blahé paměti. Recenzisté nešetří chválou a dodávají, že Filip
má dodatečnou výhodu, že umí hrát na housle a tak působí o to autentičtěji. Edward Cartwright hraje též skvěle
dr.Watsona a Elliot Harper a Stephanie Prior vystupují se skvělým pathosem v rolích Jeffersona Hope a Lucy Ferrier.
o Tento měsíc budeme v modlitbách vzpomínat našich zesnulých -- mezi jinými například 10. dubna (2008) Zdeňka
Mastníka, dlouholetého šéfa československého vysílání rozhlasu BBCa také nakladatele, bibliofila a ,,dodavatele‘‘
exilových knih do Československa a také, 14.dubna (2011), dr.Františka Fišera, učitele hudby a dlouholetého
varhaníka československých nedělních bohoslužeb Otce Langa v kapli na Farm Street. 30.dubna (2012) pak budeme
vzpomínat dlouholetého českého lékaře na Canvey Island v Essexu, dr.Milana Vavrečky.

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.

http://www.slovenskecentrum
< Opravovaný komplex nového Velehradu, pohled z ulice

***************************************************
SVU – Britská skupina Společnosti pro vědy a umění srdečně zve na pravidelná setkání, tentokrát

Vzpomínka na dr.Karla Brušáka

dlouholetého člena české redakce BBC a vynikajícího akademika, který na cambridgské univerzitě odchoval
několik generací bohemistů

ve středu 30.dubna v 18.30, Masaryk Hall, SSEES, UCL, 16 Taviton Street, WC1H OBW
metro: Russell Square, Goodge St, autobus 68, 168, 188 (stn. Russell Square) Další informace: Milan Kocourek: tel.01932 259 616
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DUCHOVNÉ SLOVO

,,Blahoslavený znamená šťastný...‘‘
Z posolstva Svätého Otca Františka k 29. svetovému dňu mládeže 2014
(pokračovanie z marca, redakčne krácene)
Odvaha byť šťastný
Čo však znamená byť „blahoslavený“ (gr. makarioi)? Blahoslavený znamená šťastný. Povedzte mi: túžite byť
opravdivo šťastní? V čase, keď nás priťahuje toľko zdanlivých podôb šťastia, hrozí, že sa uspokojíme s málom; že
budeme mať málo ambicióznu predstavu o živote. Usilujte sa o veľké veci! Rozšírte si svoje srdcia! Ako povedal
blahoslavený Piergiorgio Frassati: „Život bez viery, bez dedičstva, ktoré treba brániť, bez neustáleho zápasu o pravdu,
nie je život, ale živorenie. Nesmieme nikdy živoriť; musíme žiť“ (List I. Boninimu, 27. februára 1925). V deň
blahorečenia Piergiogia Frassatiho, 20. mája 1990, Ján Pavol II. ho nazval „mužom blahoslavenstiev“ (homília: AAS
82 [1990], 1518).
Ak dovolíte, aby vo vašom srdci skutočne vytryskli tie najhlbšie túžby, uvedomíte si, že vo vás je nevyčerpateľná
túžba po šťastí a tá vám umožňuje odhaliť a odmietnuť mnohé „lacné“ ponuky, ktoré sú okolo vás. Ak hľadáme
úspech, potešenie, egoistické vlastnenie a z nich si urobíme modly, aj vtedy môžeme okúsiť okamihy opojenia a
falošného pocitu oslobodenia, no nakoniec sa staneme otrokmi, nikdy nebudeme spokojní a budeme chcieť čoraz
viac. Je veľmi smutné vidieť mladých ľudí „nasýtených“, no pritom slabých.
Svätý Ján sa obracia na mladých slovami: „Ste silní, Božie slovo ostáva vo vás a premohli ste Zlého“ (1 Jn 2, 14).
Mladí ľudia, ktorí si zvolia Krista, sú silní, živia sa jeho slovom a „nekŕmia“ sa inými vecami. Majte odvahu ísť proti
prúdu! Majte odvahu byť opravdivo šťastní! Povedzte „nie“ dočasnej a povrchnej kultúre; kultúre vyraďovania, ktorá
vás nenaučí prijímať zodpovednosť a čeliť veľkým výzvam života!....
Hlboký význam blahoslavenstiev nám môžu pomôcť pochopiť svätci. Blahorečenie Jána Pavla II. na Druhú
veľkonočnú nedeľu je v tomto zmysle udalosťou, ktorá napĺňa naše srdcia radosťou. On bude veľkým patrónom
svetových dní mládeže, ktorých bol iniciátorom a duchovným motorom. A v spoločenstve svätých bude pre vás
všetkých naďalej otcom a priateľom.
Na tohoročný apríl pripadne aj tridsiate výročie zverenia kríža Jubilejného roka vykúpenia mladým. Práve týmto
symbolickým aktom Ján Pavol II. začal veľké mládežnícke putovanie, ktoré odvtedy pokračuje a brázdi päť
kontinentov. Mnohí si pripomínajú slová, ktoré na Veľkonočnú nedeľu 1984 sprevádzali toto pápežovo gesto:
„Najdrahší mladí, na konci svätého roka vám zverujem samotný znak tohto jubilejného roka: Kristov kríž! Vezmite ho
do sveta ako znak lásky Pána Ježiša k ľudstvu; ohlasujte všetkým, že iba v Kristovi, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych, je
spása a vykúpenie!“ (zo stránok TK KBS)

ZPRÁVY Z DOMOVA
Andrej Kiska víťazom slovenských prezidentských volieb !!!
Priemyslník a zakladatiel charity pre deti nemocné na rakovinu, bezpartajný Andrej Kiska zvíťazil (69:41%) v druhom kole
slovenských prezidentských volieb nad terajším premiérom a vôdcom sociálnych demokratov Robertom Ficom. 51-ročný Kiska
pracoval v Amerike a po návratu na Slovensko založil dve hypotékové firmy, ktoré úspešnie predal a založil onú charitu. Druhé
kolo volieb, pred ktorým bol Kisko opäť favoritom, sa konalo 29.marca. Slovensku sa tak s víťaztvom nepolitického politika
otvárá celkom nová a nádějná kapitola politickej historie. Kiskova prvá zahraničná cesta má byť do Prahy.

Ruský profesor, vyhozený za protesty ohledně Krymu pozván do Brna
Uznávaný ruský profesor historie, religionista a politolog Andrej Zubov, autor pěti monografií a 150ti vědeckých pubikací, který
v novinovém článku v nezávislém deníku Vědomosti porovnal ruskou annexi Krymu s Hitlerovým anšlusem Rakouska, byl
vyhozen z moskevské Státní univerzity mezinárodních vztahů. Po protestech studentů i kolegů byl vzat opět na milost, ale byl pak
vyhozen znovu, když nepřestal protestovat, ale nyní dostal nabídku města Brna, aby přijel učit na Masarykovu univerzitu. Zubov
byl vyhozen za údajnou ,,nezodpovědnou kritiku činnosti státu, škodící výchovně-vzdělávacímu procesu a za urážející historické
analogie a charakteristiky.‘‘ Říká však, že když 15.března protestovalo v Moskvě stejně jako on proti annexi Krymu 50,000 lidí,
necítí se sám. Navíc k němu přistupují lidé a sdělují mu svou podporu. Slovenskému deníku SME sdělil v rozhovoru, že se v Brně
zastaví a pozvání prodiskutuje.

Vysokoškolské štúdium na Slovensku
Zaujímajú sa vaše deti o vysokoškolské štúdium na Slovensku? Vedecká a vývojová pracovnička Krajanského múzea Matice
slovenskej v Martine PhDr. Zuzana Pavelcová, nám poslala e-mail upozornujúcí, že všetky dôležité informácie nájdete na adrese
http://www.minedu.sk/ aj na adrese Matice www.matica.sk aj http://www.matica.sk – jej adresa je
mailto:domhronskeho@matica.sk

***************************************************
ČS Knižní klub je opět tady...
sobota 26.dubna, 14 – 16 hod. St Thomas Church, Telford Avenue, Streatham, SW2 4XW

Na programu diskuse o knize Miloše Urbana: Hastrman
Občerstvení bude k dispozici a pro malé ratolesti také creche. Místa si, prosím, rezervujte na c.okenko@hotmail.co.uk
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Zemřela režisérka Věra Chytilová
V Praze zemřela 12.března ve věku 85ti let známá režisérka Věra Chytilová, jedna z postav tzv. ,,Nové vlny‘‘ čs. filmu
v šedesátých letech. V roce 1966 natočila známé ,,Sedmikrásky‘‘, v r. 1964 ,,O něčem jiném‘‘ a v roce 1969 ,,Ovoce stromů
rajských jíme‘‘. Pak jí zakázali točit až do omluvy prezidentu Husákovi, po které přišla ,,Hra o jablko‘‘ a v r. 1991 ,,Dědictví‘‘.

DOPISY ČTENÁŘŮ -- Dopis z Prahy

,,Ve špitále dobře, aneb Z Ukrajiny jako po výprasku...‘‘

Proč si chirurg dává při operaci přes tvář roušku?
No přece pro případ, kdyby se mu operace nepovedla!
Na tohle jsem si vzpoměl, když mě - premedikovaného a pod prostěradlem nahého - vezl lapiduch na operační sál.
Než jsem ten starý vtípek stačil povědět čekající anestezioložce, dala mi na tvář kyslíkovou masku, řekla abych myslel
na něco příjemného (v mém věku) a vědomí bylo to tam.
Už mnoho let jsem v žádné nemocnici nepřespal a ani tentokrát jsem se na to netěšil. Obzvláště na Karláku! Před
lety jsme tam byli navštívit hospitalizovaného strýce Pepu. Tehdy jsem z té návštěvy měl docela smutný pocit. Ve
velkém pokoji bylo nahečmáno osm postelí s osmi starými muži, o které se nikdo příliš nestaral, návštěvní doba
omezená, soukromí prakticky žádné.
Od návštěvy strejdy Pepy už uběhlo hodně vody a já jsem se teď ocitl v jiné ze shluku těch stoletých budov a na
jiném oddělení.
Pokoj byl dvoulůžkový, prostorný, se spoustou různých stojanů a hejblátek. Hned jak jsem se probíral po k životu
mi sestřička vtiskla do ruky zvonek, vlastně bílé telefonní sluchátko, abych zazvonil kdyby cokoliv.
Když jsem už byl zas zcela při smyslech, tak mi spolubydlící spolupacient pověděl co všechno lze provádět s
postelí (pokud slovo postel je adekvátním titulem pro takovýto mechanický zázrak). Postel má čtyři nezávislé posuvy:
celé lůžko nahoru a dolů, úhel podhlavníku proměnný od nuly do devadesáti stupňů, nohová třetina lůžka nahoru a
dolů a ještě cosi. Co, to už si ani nevzpomenu. Chvíli jsem to všechno provozoval, jen mě mrzelo, že s celou tou
mašinou nemohu vyjet ven.
Sestřičky byly - bez výjimky - velmi laskavé a večer mi nabízely injekci, abych spal a necítil bolest. Návštěvy
mohly chodit každé odpoledne. A z podlahy by se dalo jíst ( jak říkávala naše babička, když chtěla hospodyňku hodně
pochválit), takovou tam měli čistotu.
Jídlo do nemocnice dovážejí už připravené v krabici či tácu s uzávěrem, který to co má být teplé teplé udržuje.
Pacientům ho roznáší starší Ruska či Ukrajinka, s tou si člověk - pravda - moc nepopovídá. Jídlo je můj koníček a tak
jsem byl zvědav co bude k večeři. Kvůli povaze mojí operace mě dali na miminkovskou dietu, ve které se piškoty
střídaly s haší a kaší a podobnými blivajzy.
Pacienti většinou chodí do nemocnice se svým laptopem, nemocnice to ví a pacient se svým jménem a rodným
číslem může připojit na špitální wifinu, stahovat si noviny, e-maily a podobně.
Jen pár dní po operaci, dříve než jsem dočetl svoji starodávnou papírovou knihu, se mě pan doktor ptal, jestli už
bych chtěl domů. A tak jsem zaplatil poplatek 100 Kč za každý den, převlékl se do civilu, zavolal taxíka a spěl do
domácího koukání na televizi.
Březnová televize příliš nepotěší, je to samý Krym a Ukrajina a neradostný pocit bezmocnosti celé báječné
Evropské Unie, která už má v Rusku uloženo tolik peněz, že si musí dávat zatracený pozor, aby pana Putina moc
nenaštvala. Protože pak by on taky mohl ty penízky zabavit. A máme od něj naftu a plyn. Ne, že bychom plyn a naftu
nemohli kupovat jinde, ale bylo by to dražší. Nehledě na to, že k nám i k Němcům vedou z Ruska ty trouby.
Taky musíme mít na paměti, že máme sice skvělou vládu, která platí všechno možné, na obranu státu ale už léta
mnoho nezbývá. Tušíme, že z toho jednoho procenta HDP, které snad jde na obranu, se toho stejně ještě pořád hodně
rozkrade a vytuneluje, tak co bychom si povídali.
Z domácího ošetřováni srdečně zdraví Honza Krátký
OPRAVA: Na nesprávné informace ve zprávě o úmrtí profesora Jaroslava Krejčího v minulém čísle, které jsme bohužel převzali
z českých médii, což nás mrzí, upozornila Věra Vavrečková. Věra píše, že prof.Krejčí se nikdy nepovažoval za historika, i když
pracoval na srovnávacích dějinách civilizací. Považoval se za sociologa a na univerzitě v Lancasteru se v poslední době věnoval
sociologii náboženství. Před zatčením pracoval v Národohospodářském ústavu Josefa Hlávky, nikoliv tedy s tímto architektem,
stavitelem a mecenášem, který zemřel v roce 1908. Badatelský nadační fond není určen studentům, ale mladým vědeckým
pracovníkům v oblasti integrovaných společenských věd na podporu jejich badatelské a vydavatelské činnosti. Pohřeb prof.
Krejčího se konal 24.února v Lancasteru za účasti mnoha jeho přátel a popel bude uložen vedle jeho manželky na tamním
hřbitově. Děkujeme Věře srdečně za uvedení oněch chybných informací na pravou míru...

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

,,Get to know you''
Příští je 9.dubna od 19 do 23 hod., jako vždy v Čs. nár. domě, 74 West End Lane, NW6, (vždy 2. středa v měsíci)
Info na bcsa@bcsa.co.uk nebo tel. :0208-795-4875 643 či na adrese: 643 Harrow Rd, Wembley, HA0 2EX

***************************************************
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Nenechte si ujít, aneb trochu kultury v Londýně v dubnu
5.dubna v 19.30 vystoupí v St.John‘s, Smith Square, London SW1P 3HA, London Piano Trio. Na programu: Suk:Klavírní
trio v C moll, Smetana: Klavírní trio v G moll a Dvořákovy Dumky pro klavírní trio. Info: 020 7222 1051 a www.sjss.org.uk
o Také 5.dubna v 19.30 vystoupí ve Wigmore Hall, 36 Wigmore St., London W1U 2BP, Joshua Bell (housle), Henning
Kraggerud (viola), Steven Issertis (cello) a Dénes Várjon (klavír). Program: Suk: Meditace na starý český chorál, Janáček: Sonáta
pro housle a klavír, Kodály: Duo pro housle a cello, Elgar: Klavírní kvintet v A moll. Informace a vstupenky: 020 7935 2141 a
www.wigmore-hall.org.uk
o 10.dubna v 19.30 vystoupí v Royal Festival Hall, Southbank Centre, London, Philharmonia Orchestra v programu Bohemian
Legends. Diriguje Jakub Hrůša, Arabella Steinbacher (housle). Program: Janáček: Žárlivost, Dvořák:Houslový koncert v A
moll, Suk: Symfonická báseň Praga a Janáček: Sinfonietta. Info: 0844 875 0073 a www.southbankcentre.co.uk
o 13.dubna v 10.30 provede Evropska Quartet v The Forge, 3-7 Delancey Street, Camden, NW1 7NL Tři madrigaly Bohuslava
Martinů, Bartókova Dua pro housle a Smyčcový kvartet č.3 (Bláznivý pištec) Pavla Fischera. Vstupenky k dostání na
www.forgevenue.org a na místě, booking stolů k jídlu 020 7387 5959.
o Také 13.dubna večer se bude konat v The Gate Cinema, 87 Notting Hill Gate, London, W11 3JZ, promítání známého filmu
nové vlny roku 1968 ,,Sedmikrásky‘‘ režisérky Věry Chytilové, která zemřela letos 12.března. Info organizátor České centrum.
o Také 13.dubna vystoupí v 19.30 v Royal Festival Hall, Southbank Centre, v dalším koncertu Bohemian Legends soubory
Philharmonia Orchestra, Philharmonia Voices, Bristol Choral Society a Gloucester Choral Society. Diriguje Jakub Hrůša, u
klavíru Lukáš Vondráček, sopráno Gun-Brit Barkmin, mezzo-sopráno Monica Groop, tenor Peter Berger, bass Mischa
Schelomianski a varhany Thomas Trotter. Na programu Sukovo Scherzo Fantastique, Dvořákův Klavírní koncert v G moll a
Janáčkova Hlaholská mše. Info: 0844 875 0073 a www.southbankcentre.co.uk
o 27.dubna, 11.30, Wigmore Hall, Calder Quartet, smyč. kvartety Beethovena (Serioso) a Janáčka (Intimní listy).Info viz 5.4.
o

***************************************************
Bydlíte ve Streathamu či okolí? V tom případě vás na zajímavé akce zve

Centrum pro děti i rodiče OKÉNKO.
Každou sobotu od 10ti do 13ti hod. posezení rodičů a česká školka a jesle v sále St.ThomasChurch,
Telford Avenue, SW2 4XW a každé úterý od 10ti do 12ti hod. Dětský klub, blízko ve Weir Link, 33Weir
Road. Měsíčně v sobotu od 19ti hod. Knižní klub. Info: c.okenko@hotmail.co.uk a 07903-867883

***************************************************
Sväté omše našej londýnskej komunity
Kostol (Our Lady of La Salette and St. Joseph), 14 Melior Street, London SE1 3QP, najbližšia stanica
metra London Bridge: Nedeľa 13.00 a 19.30, Streda 19.30, Piatok s angl. Farnosťou

Sviatosť pokánia (svätá spoveď) – pred i po každej svätej omši a taktiež po dohovore s duchovným otcom

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

Kontaktujte Czech Centre, 13 Harley Street, London W1G 9QG
Telefon: +44-207-307-5180, Fax: +44-207-323-3709

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 rád sdělí Terry Heard, Membership Secretary,
16 Colebrook Street, Winchester SO23 9LH. Tel.: 01962 864184, e-mail: membership@dvorak-society.org

***************************************************
VÍTE, ŢE VELEHRAD MÁ TAKÉ VLASTNÍ WEBSITE?

www.velehrad.org.uk

Nabízí mnoho informací. Příspěvky na činnost Velehradu - zatím zasílejte šeky na adresu:
Velehrad, PO Box 3148, Purley CR8 9DE

***************************************************
CZECH AND SLOVAK CLUB IN LONDON

Chcete si pochutnat na tradičních českých a slovenských jídlech a napít se dobrého piva z našich končin?
Stačí jet metrem do stanice West Hampstead (NW6) a o pár stovek metrů níž, v 74 West End Lane, čeká vytoužené pohoštění.
Restaurace otevřena od úterý do pátku 17 -22.30 hod a klub 17 - 23 hod, v sobotu/ neděli 12 - 22.30 hod, klub 12 - 23 hod. Zavřeno
v pondělí kromě Bank Holidays, kdy je pak zavřeno na druhý den v úterý. Telefon: Klub 0207 328 0131, Restaurace 0207 372 1193
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