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Sbohem  budově 

londýnského Velehradu...         
Měsíc březen letos končil nejen ve znamení Velikonoc a dalších 

pozoruhodně skromných kroků nového papeţe Františka, zcela v  

duchu odkazu  sv.Františka z Assisi, po němţ se nazval. Pro naši 
londýnskou komunitu byl konec března jaksi nostalgicky smutný a  

zároveň tiše nadějný, neboť na Květnou neděli se v prostorách  

Velehradu na Ladbroke Square konalo slavnostní rozloučení s  

dosluhující budovou, kterou komunita nyní musela opustit. Smutné  
proto, ţe to půlstoletí od roku 1964, posvěcené prací Otce Langa  

a později i Otce Pazderky a všech těch jejich pomocníků, například  

Otce Rochly, Roxany McKay či Emilky Fartákové, učitelky české  
školy Aleny Kaucké a její dcery Jany, Sylvy Langové v roli  

mecenášky i principálky divadla Londýnská Sezóna, našich letců z  

RAF a jejich obětavých manţelek a vdov a dalších velkých postav  
exilu, uţ zůstane jen v naší paměti, i kdyţ památky na ony exilové  

časy i počátky časů krajanských – včetně Palachova pomníku –  

budou přeneseny do budovy ,,Nového Velehradu‘‘, jakmile bude zakoupen a připraven slouţit naší komunitě. Takţe, 

jak píše v rubrice dopisů jedna naše přítelkyně z Moravy, nejde o budovu ,,to je jen část, ale to společenství správných 
lidí přetrvá‘‘. Skutečnost, ţe Velehrad bude pokračovat, byla tou ,,tiše nadějnou‘‘ částí onoho rozloučení. Ano, stará 

budova uţ nestačila a na opravy nebyly prostředky a tak nezbylo, neţ udělat krok do budoucnosti, čehoţ mnozí z nás 

litovali, i kdyţ chápali nevyhnutelnost onoho kroku (viz minulé číslo). Nyní, v čase uzávěrky, se objevilo na stranách 
(www.krajane.cz) shrnutí dějin Velehradu z pera ředitele Rádia Praha Miroslava Krupičky, z něhoţ přetiskujeme: 

       ,,Velehrad začal ţít čilým ţivotem. Vznikla zde kaplička, kde probíhaly pravidelné mše, scházeli se tu krajané. 

Kromě toho Velehrad, kde je celkem 10 místností, slouţil jako ubytovna pro několik stárnoucích krajanů a nově 
příchozí exulanty. Zkouškou ohněm prošla budova v roce 1968, kdy poslouţila jako dočasné útočiště desítkám rodin, 

prchajících z Československa. Intenzivní činnost na Velehradě pokračovala celá 70. a 80. léta. Fungovala zde česká 

sobotní škola, pěvecký sbor Hlahol, dokonce i ochotnický divadelní soubor, jehoţ duší byla herečka Sylva Langová. Na 

Velehradě probíhaly i politické aktivity: za aktivního přispění pátera Langa zde vzniklo tzv. Naardenské hnutí a konaly 
se schůze Evropské styčné skupiny (European Liaison Group), která koordinovala činnost exilových reprezentací zemí 

střední a východní Evropy, usilujících o podporu lidských práv a svrţení komunismu. V roce 1978 byla na budově 

Velehradu instalována kovová plastika s plameny, připomínající oběť Jana Palacha. Jejím autorem je sochař Franta 
Bělský. Od té doby se vţdy v lednu koná u tohoto pomníku pietní shromáţdění. Před rokem 1989 se dav 

shromáţděných od Velehradu vydával manifestovat před nedalekou budovu československého velvyslanectví.    >>>>   

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

Správní rada zve krajany na mši celebrovanou Otcem Lukášem Engelmannem z Říma  
v neděli,  21.dubna ve 14 hodin v kapli kláštera Maria Assumpta,   

20 Kensington Square, W8 5HN (metro High Street Kensington, autobus tamtéž i Gloucester Rd.) 
Po mši následuje přednáška Otce Lukáše 

 
Všichni jste srdečně zváni.  Přijďte a přiveďte své přátele a známé. Využijte návštěvy českých kněží, zvlášť jestli máte  zájem o zpověď nebo 

duchovní pohovor s knězem (v sobotu odpoledne nebo v neděli před mší).  Také nám dejte vědět o nemocných, kteří by chtěli, aby je kněz 

navštívil : pošlete email na info@velehrad.org.uk 

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

 
 

 

http://www.krajane.cz/


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

Sbohem budově  
londýnského Velehradu(pokr.)      
      ,,Po roce 1989 se činnost i osazenstvo Velehradu  
začalo proměňovat. Exilových aktivit a krajanských  

spolků ubývalo a Velehrad začali více vyhledávat  

mladí Češi a Slováci, pracující nebo studující v  
Londýně. Po smrti pátera Langa se na Velehradě  

přestaly konat pravidelné bohosluţby. Navzdory tomu 

tu český a slovenský ţivot pokračoval. Budovu  
vyuţívala pro přednášky Společnost pro vědy a  

umění, konaly se zde setkání náboţenského  

společenství mladých, slavily se všechny velké  

náboţenské svátky, chodily sem mladé maminky s  
dětmi. Tyto aktivity probíhaly ve společenském  

salonu v přízemí budovy, ostatní místnosti byly  

vyuţívány jako levná ubytovna.  
     ,,Budova, která byla postavena koncem 19. století,  

postupně zchátrala. Přes dílčí rekonstrukce musela  

být část objektu uzavřena, protoţe nevyhovuje  
hygienickým a bezpečnostním předpisům. V této fázi  

se správní rada charity rozhodla Velehrad prodat a za  

utrţené peníze pořídit nový objekt, který by lépe  

odpovídal současným poţadavkům a byl vybaven  
větším sálem. Někteří krajané se proti prodeji  

Velehradu ohradili. „K prodeji jsme dospěli po dlouhé  

diskusi,“ říká člen správní rady Antonín Stáně, „bylo  
to jediné rozumné řešení, protoţe dva miliony liber  

na rekonstrukci nemáme. Náš postoj jsme vysvětlovali  

na všech moţných fórech. Ano, přišlo několik               Z rozloučení s budovou Velehradu, 24.března... 

negativních reakcí, ale bylo jich méně neţ 10. Naším     
úkolem je teď neprodleně zajistit, aby se česká a slovenská komunita měla kde scházet. V dubnu přejde budova 

Velehradu novému majiteli a pevně doufám, ţe v řádu měsíců budeme mít Velehrad nový. O jednom moţném objektu v 

současné době jednáme.“ Tolik z reportáţe Miroslava Krupičky z internetových stránek Českého rozhlasu pro krajany 
www.krajane.net . Snad ještě připomínáme, ţe prvních 45ti exilových let Velehradu zmapovala uţ v roce 1994 

publikace redaktora českého vysílání BBC Milana Kocourka, pod názvem ,,Krajanská farnost v Londýně – Pamětník: 

Otec Jan Lang S.J.‘‘ i měsíčník Londýnské Listy, vydávaný od r. 1974 Naardenským hnutím po téměř dvě desetiletí a 
redigované mnou a po pádu komunismu prozrazeným špiónem reţimu. Série je uloţena ve Státním archívu v Praze, neb 

zbytek velehradských archívů tam převezlo díky laskavé pomoci min. zahraničí Karla Schwarzenberga, jeho letadlo.  

      Jak uţ řečeno, na Květnou neděli, po svěcení věviček jívy Otcem Vojtěchem Eliášem, praţským biskupským 

vikářem, ve společenské místnosti, se vydal průvod krajanů do kaple a následovala slavnostní bohosluţba. Po pašijích 
Otec Vojtěch pohovořil o umučení a zmrtvýchvstání Jeţíše Krista, o víře i o památce Otce Langa v našich srdcích. 

       Pak následovalo ono zmíněné rozloučení s budovou a několik desítek návštěvníků se při občerstvení, připraveném 

Správní radou (která byla přítomna pod vedením seniora pana Josefa Czernina) i příznivci z řad krajanek, v průběhu 
odpoledne rozrostlo na hodně přes stovku. Včetně našich letců, reprezentovaných generálem Schwarzem ze 311.čs. 

bombardovací perutě a paní Ludikarovou, manţelů Kučových, Veroniky Hykšové, sestry Annunciaty, zástupců obou 

velvyslanectví,  rozhlasu a dalších vzacných hostí. A dokonce se i hrálo (Láďa Potůček na klavír) a tancovalo (skupina 
slovenských tanečníků), byly ukázány snímky nové budovy, na kterou byla učiněna nabídka a krajané se bavili nejen 

v sále, kam se nemohli všichni vejít, ale i v kuchyňce a na chodbách. ,,Rozlúčka‘‘ tedy stála opravdu za to. /jn/ 
 

SPRÁVNÍ RADA INFORMUJE: Biskup Václav Malý jednal v Londýně 
Díky pozdější (povelikonoční) uzávěrce vás můžeme informovat, že v úterý 2.dubna přiletěl do Londýna "na otočku" pražský světící 
biskup Václav Malý, doprovázený Otcem Vojtěchem Eliášem.  
     Při cestě z Heathrow se Otec biskup zastavil u našeho (věříme a doufáme) příštího Velehradu a dům si prohlédl.  Před 
polednem se ještě stačil zastavit v kapli Maria Assumpta na Kensington Square, kde se v mezidobí, po odchodu z Ladbroke 
Square, budou konat naše nedělní bohoslužby.  
     Otec biskup Malý a Otec Eliáš pak pracovně poobědvali s westminsterským pomocným biskupem  Alanem Hopesem a při tom 
se s ním dohodli na pokračování českých bohoslužeb na Kensington Square a později v novém londýnském  Velehradu!!!  
     Odpoledne se Otec biskup Malý a Otec Eliáš sešli se Správní radou naší charity a předali jí své dobré zprávy. Potom - ještě po 
setkání se slovenským knězem Otcem Borovským - se večerním letadlem vrátili do Prahy. 

**************************************************** 
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PO UZÁVĚRCE: Nový Velehrad? Nabídka Správní 
rady na tuto prostornou nemovitost, byla přijata a 

probíhají jednání s právníky... Podrobnosti příště... 

 

 

http://www.krajane.net/
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Další záběry z Květné neděle na Velehradě (svěcení větviček jívy) a z odpoledního rozloučení s budovou Velehradu 

 
 

                               DUCHOVNÍ SLOVO   Martina Chleboráda                          

                                        Nový papež jako dar Ducha Svatého  

                     církvi a světu 
                                  V tomto Roce víry se nestačíme vzpamatovat z jedné události a uţ je tu další! Tou prvou myslím                                                                                                                  
                                  rezignaci papeţe Benedikta XVI., který tímto prorockým a odváţným činem otevřel dveře 

události druhé: volbě papeţe Františka. Ten nás od své volby nepřestává udivovat a mile překvapovat nejen svými 

slovy, ale i skutky. Jeho pokorné vystupování a prostá slova si právem zasluhují pozornost nejen křesťanů, ale celého 
světa. Vyprošujme mu dary Ducha Svatého pro jeho náročnou sluţbu! 

      Oslavili jsme Velikonoce, radujeme se ze vzkříšení našeho Pána a Spasitele a tato radost by nás měla téměř nutit 

k tomu, abychom se dělili s ostatními o radostnou zvěst: „Není tady. Byl vzkříšen, jak řekl.“ (Mt 28, 6a)  
      Mnoho lidí se domnívá, ţe Velikonoce končí na Velikonoční pondělí pomlázkou… Je to trochu podobné jako o 

Vánocích: „A je po Vánocích“, tvrdí mnozí na Štěpána. Ale ve skutečnosti doba velikonoční trvá padesát dní a vrcholí  

slavností Seslání Ducha Svatého (z řeckého pentékosté, πεντηκοστή, tj. doslova padesátidení). První týden tohoto 

období se slaví jako tzv. oktáv, tedy osm dní si slavnostně připomínáme neděli Zmrtvýchvstání Páně a jako by si tuto 
neděli prodluţujeme na celý týden. Naslouchejme pozorně biblickým čtením během bohosluţeb. V evangelních 

úryvcích znovu a znovu zaznívá Pánovo „Pokoj vám! Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás.“ (Jan 20, 21); ve 

Skutcích apoštolů pak čteme o prvotní církvi, jak rostla a plnila Jeţíšova slova: „Jděte ke všem národům a získávejte 
mi učedníky, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.“ (Mt 28, 19) Kdysi ustrašení učedníci vycházejí do ulic 

Jeruzaléma, do synagog v Galileji, putují po římské provincii Judea, aţ nakonec přes Řecko dojdou do samotného 

Říma, kde svatí Petr i Pavel vydají svědectví víry aţ k prolití krve. 

      Papeţ František nás vlastním příkladem vybízí k následování Krista  
Vzkříšeného, kterého vidí zvláštním způsobem v lidech chudých a trpících:  

„Ach, jak bych chtěl, aby církev byla chudá a pro chudé!“, povzdechl si Svatý  

otec nedlouho po svém zvolení během setkání s novináři 16. března. Sám Jeţíš  
se stává Králem, kdyţ umírá na kříţi. Z jeho smrti a vzkříšení pramení veškerá  

moc, kterou mu dal Otec na zemi i na nebi (srov. Mt 28, 18), a tak i veškerá moc  

církve a papeţe vychází ze sluţby a kříţe: „Nikdy nezapomínejme, ţe pravá  
moc je sluţba a ţe také papeţ, aby mohl tuto moc vykonávat, musí se nořit stále  

více do sluţby, jejímţ zářivým vrcholem je kříţ“ (Z homílie během inaugurační  

mše 19. března). 

      Naslouchejme pozorně slovům nového římského biskupa a nechme se  
inspirovat v našem kaţdodenním ţivotě příkladem prvotní obce věřících, která  

„měla jedno srdce a jednu duši. Nikdo neříkal o ničem ze svého majetku, ţe je  

to jeho vlastní, ale měli všechno společné. Apoštolové vydávali s velikou  
působivostí svědectví o zmrtvýchvstání Pána Jeţíše a na nich na všech spočívala  

velká milost. … Chválili Boha a byli všemu lidu milí. A Pán denně přidával k  

jejich společenství ty, které povolával ke spáse.“ (Sk 4, 32-33.2, 47) 

****************************************************  
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 
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ZPRÁVY Z KOMUNITY A LONDÝNA 

                               Vzpomínka u hrobu 
                           Otce Langa 
                               Skupina krajanů a zástupců Správní 
                                  Rady londýnského Velehradu 

                                  navštívila u příleţitosti šestého  

                                  výročí odchodu Otce Langa na  

                                  věčnost 21.března jeho hrob na  
londýnském mordenském hřbitově (Merton a Sutton 

Cemetery). Skupina uctila památku bývalého duchovního 

vůdce československého exilu v Británii a milovaného 
kněze, rádce a ,hybatele Velehradu‘, poloţením kytic  

květů na jeho hrob v jesuitském oddělení hřbitova...  
 

Vydařená neděle s koncertem 
První březnová neděle na londýnském Velehradě byla  
opět ve znamení uţ pomalu ,,tradičních římských mší‘‘,  

tedy celebrovaných mladými českými kněţími, takto  

doktoranty teologie z Říma. Tentokrát byla řada na Otci  
Radkovi Vašínkovi. Bohosluţbu doprovázel studentský  

sbor ACANT Katolické teologické fakulty praţské  

Univerzity Karlovy ordináriem Zdeňka Lukáše Missa  

Brevis a skladbami W.A.Mozarta, F.Aneria, P.Ebena,  
G.Krušiny a P.Lukowského. Na závěr pak zaznělo  

známé Ave Maria. 
        Vlastnímu koncertu studentského sboru dole ve  
společenském sále předcházelo uvítání souboru  

pastoračním asistentem Martinem Chleborádem, který  

v krátkém proslovu také neočekávaně poblahopřál  
Otci Radkovi k narozeninám a objevily se dva velké  

narozeninové dorty v provedení dobročinné farnice.  

Poté přítomní Otci zazpívali ,,Ţivijó‘‘ a Otec Radek  

připomněl také nedávné 82té narozeniny přítomné  
věrné farnice Marie Kučové, které také hned na místě  

blahopřál a dorty se s ní i ostatními s radostí podělil. 

       Koncert sboru ACANT pak doladil sváteční  
atmosféru odpoledne skladbami Zd.Lukáše, Ant. 

Tučapského, Ant.Dvořáka,  Jar.Jeţka a George  

Gershwina, po nichţ následovala druţná debata  

studentů s krajany farníky... Jak uţ řečeno v titulku,            Záběry z neděle 3.března na Velehradě:  Otec Radek během mše v  
první březnová neděle na londýnském Velehradě se            kapli; vystoupení sboru ACANTH z Prahy; narozeninové dorty pro  

opravdu vydařila. /jn/                                      >>>>             Otce Radka a Marii Kučovou a jubilantka s manželem a gratulantkou 

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

Pouť na moravský Velehrad...  
Vážení přátelé, letos slavíme velké cyrilometodějské výročí - 1150 let od příchodu sv. Cyrila  
a Metoděje na Velkou Moravu. Pojďme společně putovat na moravský Velehrad, aneb z  
Velehradu na Velehrad! 
Pouť by se v případě zájmu konala v návaznosti na hlavní velehradskou pouť, tedy  
5. července 2013. Odjezd by byl stanoven tak, abychom stihli účast na zmiňované hlavní  
pouti, tedy 4.-5. července, kdy proběhnou Dny lidí dobré vůle 2013.  
     Po samotné pouti navrhuji i kulturní program - návštěva hradu Buchlov, zámku  
Buchlovice, archeologické lokality Modrá (to vše je do 10 km od Velehradu), o něco dále  
pak je Kroměříž s nádherným zámkem… 
     Termínově by putování vycházelo od 3. do 8. července 2013 (středa a pondělí by  
zabrala cesta, čtvrtek a pátek účast na Dnech lidí dobré vůle - včetně hlavní poutní mše 5. července a sobotu a neděli bychom 
mohli věnovat návštěvě okolních památek). Do Brna je možné se z Londýna dopravit letecky, dále bychom měli k dispozici autobus. 
Přesnější informace o ceně a ubytování uveřejníme v případě vašeho zájmu. 
Případní zájemci se mohou hlásit na info@velehrad.org.uk  nebo u členů Správní rady. 
      Poznámka: Akci započal ještě před návratem do vlasti pastorační asistent Martin Chleborád, kterého si krajané během jeho 
dočasného působení na Velehradě velmi oblíbili, přejí mu mnoho úspěchů ve studiu a doufají, že snad zas do Londýna zavítá. 
Pokud se sejde dostatečné množství zájemců o pouť, Správní rada Velehradu přirozeně pomůže vše zorganizovat. 
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Podnětný seminář o Janu Masarykovi                                                                                      
Do posledního místa byl zaplněn sál českého velvyslanectví  
během podnětného semináře o bývalém ministru zahraničí 

Československa a synu TGM Janu Masarykovi 7.března, u  

příleţitosti 65. výročí jeho smrti. Uspořádaný pod záštitou 

velvyslance ČR Michaela Ţantovského a poctěný také  
přítomností nynějšího šéfa české diplomacie Karla  

Schwarzenberga, který také přispěl do diskuse, seminář byl  

rozdělen na několik panelů pod vedením českých i britských 
historiků, včetně dr.Martina Browna z richmondské americké  

univerzity, Ericy Harrison z bristolské univerzity, dr.Víta  

Smetany z praţské Akademie věd, Miroslava Krupičky, 

šefredaktora Rádia Praha, plk. Dr. Eduarda Stehlíka, z  
Institutu vojenské historie a filmaře a badatele Jan Kaplana, 

filmařky Cate Haste a Angely Spindler-Brown. Seminář zhodnotil Jana Masaryka jako vojáka, syna TGM, diplomata  

a propagátora přátelství s Británií, rozhlasového buditele národa na vlnách BBC během války. Nakonec byl promítnut 
film Death of a Democrat z r. 1994 a následovala všeobecná diskuse. Velmi zajímavý byl příspěvek dr. Víta Smetany, 

který přiblíţil poslední léta před únorem 1948 a Masarykovy snahy fungovat jako ministr zahraničí svobodného státu. 

Dr. Smetana připustil, ţe Jan Masaryk mohl dlouho věřit v moţnost ,,Finlandizace‘‘ Československa a po odmítnutí 
Marshallova plánu Stalinem se uţ jen -- jako předtím Hácha – zoufale pokoušel ,,uhrát‘‘ co se dalo a bylo toho stále 

méně. Škoda, ţe film o jeho smrti neobsahoval výsledky šetření Ústavu pro zločiny komunistického reţimu ze začátku 

tohoto století, kde podivné okolnosti jeho smrti, například omítka za jeho nehty a další důkazný materiál spíše 

naznačovaly, ţe šlo o vraţdu, čemuţ by nasvědčovala i podivná úmrtí klíčových svědků a to ještě i v roce 1968./jn/  
 

 KRÁTCE Z DOMOVA  
O   Čeští a slovenští představitelé uvítli zvolení argentínského kardinála Bergoglia papežem. Blahopřání mu zaslali prezidenti a 
premiéři obou zemí a prezident Zeman také pozval papeže Františka na moravský Velehrad na oslavy 1150. výročí příchodu sv. 

Cyrila a Metoděje na Moravu na začátku července. O  Kardinál Duka řekl médiím, že zvolení papeže z jižní Ameriky je událostí 
zásadního významu pro církev, která dala najevo i rychlou volbou, že je nutné pokračování v duchu Druhého vatikánského koncilu. 

O  Na pražském hradě se 9.března konala první slavnostní vzpomínka na příchod sv.Cyrila a Metoděje i na křest knížete Bořivoje a 
kněžny Ludmily před 1130ti lety a založení biskupství před 1040ti roky.Zúčastnil se i místopředseda vlády Karel Schwarzenberg. 
 

PODĚKOVÁNÍ 
Vážení a milí přátelé,  

loučím se s vámi, se čtenáři Z(S)pravodaje, stejně tak i s celou česko-slovenskou komunitou. Bylo mi ctí a radostí se s 
některými z vás osobně potkat. Srdečně a s přáním všeho dobrého zůstává Martin Chleborád 

PS: "Děkuji touto formou Správní radě Velehradu za její laskavý dar ve formě jednoho měsíčního platu a zpáteční 

letenky do České republiky (oboje je nad rámec jejích zaměstnavatelských povinností). Požehnané Velikonoce! 
 

KORESPONDENCE 

,,Dům je jen část... a společenství těch správných lidí přetrvá‘‘ 

Můj milý Velehrade,  
je to už víc jak deset let co jsem se považovala za Tvou součást a doufám, že jsem jí i byla a musím se Ti přiznat, že na ten čas 
stále ráda vzpomínám. Dům je jen část a tak se loučím jen částečně, společenství těch správných lidí přetrvá. Držím vám 
všem palce a doufám, že to někdy vyjde a na výletě do Londýna se s mnohými shledám. Všem samozřejmě posílám spoustu 
pozdravů, co nejsrdečnějších vzpomínek a ujištění, že v mých modlitbách jste stále. 
       A protože vím, že zítra se mnozí sejdou, posílám taky velikou prosbu. Můj soused je velký fanda p. Ernsta Mullera a moc by si 
přál najít jeho hrob. EM zemřel v Londýně 5.8.1954, prosím, pokud někdo bude vědět nebo bude mít nějaký tip, kde nebo jak 
hledat, pošlete mi zprávu. 
       A ještě prosím o zrušení zasílání tištěného věstníku (Platilovi - Mačovice) a pokud by to bylo možné, posílejte mi prosím 
elektronickou verzi. Děkuji moc a držte se!                        Vlaďka Suchánová (roz. Platilová), Jízdárenská 551, Hrušovany u Brna 

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

                  BCSA - British, Czech and Slovak Association srdečně zve na přednášku 

               dr. Jonathana Blacka: Churchill and Czechoslovakia  
ve čtvrtek 18.dubna v 19 hod. ve velvyslanectví Slovenské republiky, 25 Kensington Palace Gdns,W8 4QY 
      

    BCSA zároveň upozorňuje na Výroční schůzi členstva v 18.30 tamtéž před přednáškou 
                                         registrace na přednášku nutná na níže uvedené e-mailové adrese BCSA či telefonicky tamtéž 
 

BCSA zve také na ,,Get to know you'' od 19 do 23 hod v Čs. nár. domě, 74 West End Lane, NW6, vždy druhou                   

                                                   středu v měsíci. Příští bude 10.dubna  

          Další info na bcsa@bcsa.co.uk nebo na tel. 0208-795-4875 643  Harrow Road, Wembley, HA0 2EX 

*************************************************** 
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  Britská skupina Spoločnosti pre vedy a umenie SVU             
                  Vás pozývá na prednášku  

 

                Zdeny Fantlové 

    Umenie v Terezíně za války  
        o mieste a čase konania (možná       

             veľvyslanectvo) teraz jedná 
               predseda Milan Kocourek, ktorý  
       bude všetkých rád informovať na tel.čísle 

                              01932-259616 
   Po prednáške diskusia a občerstvenie a všetci     
                    sú vítaní (priveďte známe)  
    

 



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

Nenechte si ujít, aneb trochu kultury v Londýně v dubnu  
o   Od 1.dubna pokračuje v Britském muzeu (Great Russell St, WC1B 3DG) až téměř do konce května výstava Umění doby 

ledové: zrození moderní mysli a jedním z exponátů je i známá  Věstonická Venuše z Moravy, nejstarší keramická soška na světě.   
o   10.dubna v 18.45 se v sále Velvyslanectví ČR (25 Kensington Palace Gdns, London W8 4QY), koná přednáška 

Nicholase Thompsona, RIBA, nazvaná Castle Sychrov: Supporting a Romantic Cause in Bohemia. Vstup pouze 
na předplacené vstupenky (včetně občerstvení) Info: 020 7351 3236 a na e-mail: friendssychrovuk@hotmail.com  

o   V Londýně pokračuje festival českých filmů v Hackney Picturehouse (filmem Alois Nebel Tomáše Luňáka 15.4. a 

Pouta Radima Špačka 22.4.) a v kině Ritzy Brixton (7.4. film Pouta Radima Špačka, 14.4. film Dům Zuzany Liové a 
21.4. film Rodina je základ státu Roberta Sedláčka). Spolupořádá České Centrum. 

o   18.dubna večer se koná zahájení výstavy New Wave Photography v katakombách kostela St.Pancras, naproti 

nádraží Euston, známých také jako Crypt Gallery. Výstava děl mladých umělců z ČR, SR, Polska a Maďarska potrvá 
do 27.dubna a pak bude přemístěna do Krakova. Info: České centrum (spoluorganizátor) a www.unitedcreativity.org  

o    25.dubna v 18 hodin se v kostele St.John’s Waterloo koná ,,Koncert zadarmo ve špičce‘‘ a vystoupí South Bank 

Sinfonia se členy Academy of St.Martin in the Fields. Na programu Mozartova Overtura k Figarově svatbě, Sukova 
Serenáda pro smyčce v E dur a Haydnova Symfonie č. 99 v E dur. Info: St.John’s Waterloo, 73 Waterloo Rd, SE1 8TY 
a 020 7921 0370 a také southbanksinfonia.co.uk  

o   27.dubna v 19.30 se v Royal Festival Hall, South Bank, koná koncert London Philharmonic Orchestra pod 

takovkou Vladimira Jurowského a se sopránistkou Barbarou Hannigan. Na programu Webern:Variace Op.30, Berg: 
Suita Lulu, Martinů: Dvojitý koncert pro dva smyčcové orchestry, klavír a tympány a Bartók: Hudba pro smyčce, bicí 
a celestu. Info a vstupenky na 044 875 0073 a www.southbankcentre.co.uk   

o   28.dubna v 11.30 vystoupí ve Wigmore Hall Doric String Quartet s Haydnovým Smyčcovým kvartetem v E č. 1 a 

Dvořákovým Smyčcovým kvartetem č. 13 v G dur. Info: Wigmore Hall, 36 Wigmore St., W1U 2BP, 020 7935 2141 a 
www.wigmore-hall.org.uk  Téhož dne večer od 19.30 vystoupí tamtéž sólisté London Philharmonic Orchestra 
s programem: Milhaud: Kvintet pro dechové nástroje Op. 443, Francaix: Dechový kvintet, Martinů: Sextet pro flétnu, 
hoboj, klarinet, dva fagoty a klavír a Beethovenův Kvintet v E pro klavír a dechové nástroje Op.16. (Info dtto). 

***************************************************           
                         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 kaţdej svätej omši a taktieţ 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 

    Č .C. 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 David Thorpe, Membership Secretary, 

                            16 Colebrook Street, Winchester SO23 9LH. Tel.: 01962 864184, e-mail: membership@dvorak-society.org 

*************************************************** 
          VÍTE, ŽE VELEHRAD MÁ TAKÉ VLASTNÍ WEBSITE?   www.velehrad.org.uk   

     Nabízí mnoho informací. Příspěvky na činnost Velehradu 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 jet metrem do stanice West Hampstead (NW6) a o pár stovek metrů níţ, v 74 West End Lane, čeká vytouţené 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 

***************************************************    
   Vydává a rozesílá Správní výbor Velehradu-St.Wenceslaus House Charity; rediguje v tradicích Věstníku a Londýnských Listů J.M.P.Jůn 
                                                                                                       --6 -- 

mailto:friendssychrovuk@hotmail.com
http://www.unitedcreativity.org/
http://www.southbankcentre.co.uk/
http://www.wigmore-hall.org.uk/

