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

            VVEELLEEHHRRAADDSSKKÝÝ 

                                ZZ((SS))PPRRAAVVOODDAAJJ                                                        Vydává Správní rada (Trustees) St. Wenceslaus House (Reg. Charity No.241 281) a    
                                                                     Velehradský výkonný výbor se sídlem 22 Ladbroke Square, London W11 3NA pro   
                                                                      potřeby českých a slovenských krajanů ve Velké Británii - www.velehrad.org.uk 
 
                                                                          prosinec/december 2012                                                                                     číslo 47 

************************************************** 
Smutný listopad 2012?  
Byly listopadové vzpomínky tohoto roku na pád komunismu před 23ti lety 
smutné? Podle několika londýnských krajanů tomu tak opravdu bylo, neboť 
členové KSČM, tedy nezreformované strany, představující kontinuitu s  
minulým režimem, za jehož zvěrstva se nikdy neomluvila, zasedli po volbách 
na několika místech do krajských zastupitelstv a budou tam mít zhoubný vliv  
na další utváření politického života. Marné bylo přesvědčování, že přece šlo 
jen o krajské volby, které – jak ukázala rekordně nízká volební účast – přece 
nikoho nezajímají a jsou tedy mnohem méně důležité, než volby parlamentní 
a místní. Krajané také poukazovali na skutečnost, že na řadě míst utvořili 
s komunisty koalice představitelé jedné z demokratických stran, tedy sociální 
demokracie, kterou komunisté po únoru 1948 pohřbili ,,sloučením‘‘ a jejíž 
mnohé představitele věznili a některé dokonce umučili. Přitom povolební  
aritmetika dovolovala mnohde utvoření koalic ČSSD se stranami  
demokratickými, argumentovali zmínění krajané. Marné bylo také 
dokazování, že ,,otcové nové demokracie‘‘ debatovali před těmi 23ti roky,  
zda komunistickou stranu zakázat, nebo jí nechat, aby byla viditelná a tedy 
,,pod dozorem veřejnosti‘‘-- což tak zůstalo. Stejně neúspěšné bylo také 
poukazování na nynější situaci v ČR, kdy pod vlivem korupce jsou mnozí  
znechuceni politikou a k volbám prostě nešli, zatímco komunisté nejen před  
volbami údajně podporovali ono znechucení a nabádání nejít volit (například:  
,,vždyť jsou všichni stejní‘‘), ale pak sami všichni volili ,manifestačně‘, jako 
 kdysi...  Bezvýsledné bylo také tvrdit, že zdaleka ne všichni sociální  
demokraté, kteří mají s vítězstvím zodpovědnost, takové krajské koalice s  
komunisty podporují a že co se týče vlády s nimi, stranu zavazuje usnesení  
sjezdu tak neučinit. Podobně chladnými nechal ony krajany i argument, že  
komunisté stejně vymírají, zatímco nynější vláda stále více odhaluje korupci,  Iniciála z kancionálu biskupa Jana ze 
kterou do značné míry páchají právě pohrobkové bývalého režimu a nyní se    Středy, kancléře Karla IV. (cca 1350) 
konečně množí případy zaslouženého soudního  postihu různých těch               
,,kmotrů‘‘ ve všech stranách, kam nalezli. A nezabralo ani tvrzení, že naši voliči se před volbami do parlamentu 
vschopí, půjdou hromadně k urnám a vyberou nezkorumpované demokraty, kteří přece v politice leckde jsou, ale 
nejsou dobře vidět – už i třeba kvůli oné komunisty živené apatii – a komunisté prohrají. Zmínění krajané prostě 
všechny tyto argumenty odmítali vzít v úvahu a zůstali smutnými. Proč asi? /jn/   

************************************************** 
           Správní rada zve srdečně krajany na Velehrad v neděli 2.prosince od 14 do 18 hodin na tradiční 

                 M I K U L Á Š S K O U   S L A V N O S T 
 

v 14.30 bude v kapli sloužit mikulášskou mši svatou otec Radek Tichý z Říma  
a v 16.30 přijde svatý Mikuláš a obdaruje děti tradiční punčochou  

a pak zazní koledy s doprovodem cymbálu... 
 
Bude připraveno předvánoční občerstvení (cukroví, koláče, svařené víno) a pro děti organizovány zábavné aktivity.  

  Jelikož prostory Velehradu pojmou jen malý počet dětí, bude jako loni nutné přihlásit je nejpozději do 29.11.  emailem 
na info@velehrad.org.uk nebo sms na mobil: 07939 519 708. Též možné zařídit návštěvu kněze u nemocných.  
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DU C H O V NÍ SL O V O  Otce Pavla Sme j kala z M anchestru 

Advent, nový církevní rok, Vánoce 
Vážení čtenáři Velehradského zpravodaje, milí přátelé a krajané z  
Čech, Moravy, Slezska i Slovenska - s přibližujícím se koncem a  
Novým začátkem občanského roku začíná ještě dříve nový církevní  
rok - a to je 1. neděle adventní. 
     Advent - znamená přechod. Má pro nás dvojí význam. Jako každý  
rok se v adventní době připravujeme na Vánoce - na příchod a  
narození Božího Syna - Ježíše Krista. Ale advent má ještě hlubší a  
dlouhodobější smysl - je to i doba očekávání druhého a konečného  
příchodu Ježíše Krista na konci světa - tedy očekávání jeho PARUSIE,  
kdy přijde jeho Vládce i Soudce všech živých i mrtvých lidí a v Něm  
bude všechno obnoveno - vzniknou nová nebesa a nová země. Celý  
náš život je tedy jedním takovým adventem - všichni čekáme nejen  
na svou smrt, ale především na svůj nový věčný život - tedy i na své  
osobní setkání s Bohem. 
      I těchto letošních několik advetních týdnů má nám všem to  
připomenout. Často se však stává- a kdo z nás tím není dnes zasažen,  
že pro samé shánění a zařizování předvánočních nákupů, obklopeni  
a ohlušeni reklamami, které se knám nemilosrdně derou ze všech  
stran, nemáme ani chvíli čas na tiché usebrání ve svém srdci. A přece    Otec Josef Mikolášek během promluvy v kapli na 
- jak je to nesmírně důležité! Vzorem nám mohou být 3 známé                londýnském Velehradě a v diskusi s krajany ve 
biblické postavy. Na prvním místě ve Starém Zákoně prorok , který        společenské místnosti (viz zprávy na str.3) 
vyzývá k zarovnání všech těch pahorků a údolí špatností a hříchů v  
naší duši. V Novém Zákoně je to postava Ježíšova předchůdce svatého  
Jana Křtitele, kterým se zároveň jako s největším prorokem uzavírá období Staré smlouvy. Jan Křtitel rovněž vybízí 
k obrácení a pokání u řeky Jordánu., kam k němu přicházeli lidé z celého Judského Samaří a Galileje, aby slyšeli 
jeho slovo, vyznali své hříchy a dali se od něho pokřtít v očekávání brzkého příchodu samotného Spasitele - 
Mesiáše. 
      A ještě nejkrasnějším vzorem k následování - a to zdaleka nejen v době adventní - je nám sama Matka Boží - 
Panna Maria. Ona jediná předem z poselství archanděla Gabriela věděla, že její Syn není jen obyčejným člověkem, 
ale zároveň i Synem Božím. S jakou čistou radostí a touhou se ona sama připravovala na jeho narození. A přitom co 
všechno ji obtížného čekalo? Jak vysvětlit svému snoubenci - sv. Josefovi, že dítě, které očekává, je počaté Duchem 
svatým, následující daleká cesta do judských hor ke své příbuzné sv. Alžbětě, která již již v pokročilém věku rovněž 
očekávala narození svého prvorozeného syna, potom další cesta do Betléma ke sčítání lidu podle císařova příkazu, 
kde porodila svého i Božího Syna v naprosté chudobě - ve chlévě - protože nikde pro ně nebylo místo a za dalších 
několik dní útěk za noci do Egypta před nelidským králem Herodem, který v krvavém pobití betlémských dětí chce 
zničit i život Dítěte, kterému je nejen židovským králem, ale vládne nebi i zemi. A přesto je Maria žena naplněná 
radostí a důvěrou, které čerpá ze své víry v Boha, kterému jednou provždy řekla své " Staň se - fiat!"  
      Ano stojí to za to dát si tu práci na sobě samém a žít advent jako Panna Maria, Jan Křtitel nebo prorok Izaiáš.. 
Rád si i dnes vzpomínám na adventní nedělní večery, kdy jsme stáli jako bohoslovci v semináři před večeří v 
jídelně, zhasla se všechna světla a zpívali jsme jen při svících advetního věnce známou adventní antifonu - "Ejhle 
Hospodin přijde a všichni svatí jeho s ním..." Byly to opravdu takové nejkrásnější a nejniternější okamžiky 
opravdové adventní radosti z blížících se vánočních svatků. Co si něco podobného prožít v tom letošním adventu v 
našich rodinách i zde v Anglii? A jak prožíváme samotné Vánoce? Jistě - chceme mít všechno nakoupené, 
připravené - doma uklizeno a svátečně vyzdobeno. Nic proti tomu- sám se rád podobně připravuji - ale je to opravdu 
všechno a je to to podstatné a hlavní?                                                                            >>>>>>> 

************************************************** 
               Velvyslanec České republiky Michael Žantovský s chotí srdečně zvou krajany na  

                              Tradiční české Vánoce 
v pátek 7. prosince od 11 hodin dopoledne až do 21.hodiny večerní v sále velvyslanectví    
                                    26 Kensington Palace Gardens, London W8 4QY 
 
koncert české vánoční hudby (vystoupí klavírista Chris Underhill a mezosopránistka Ayka Tanimoto),    
         zpěv koled, výběr občerstvení, včetně svařeného vína, vánoční cukroví a tradiční dárky...  
 
          Vstupné: dospělí £10, páry £12, studenti £5, děti pod 12 let zdarma – výtěžek bude věnován Nadaci Klíček,         
                               která pomáhá vážně nemocným dětem a jejich rodinám v nemocnicích i doma 
               RSVP do 30.listopadu na tel. 0207 243 7983 nebo na e-mailu: events.london@embassy.mzv.cz 

************************************************** 
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Advent, nový církevní rok, Vánoce (ze str.2)   
Mám velké obavy, že mnoha lidem dnes to stačí, ale s tím  
opravdu podstatným - s narozeným Kristem se vůbec nesetkají.  
Starokřesťanský církevní otec Origenes říká:" Co Ti je platné i  
kdyby se Kristus stokrát narodil v Betlémě, jestliže se nenarodil  
v Tvém srdci?" Ano - lidé si o Vánocích dávají dárky, jsou k  
sobě několik dní i milejší, ale tím to všechno končí - a z toho je  
mi dost smutno. Vzdyt na ten hlavní dar, který nám byl všem  
společně darován - na Ježíše Krista - úplně zapomněli. Umíme  
vůbec ještě dnes žasnout nad tajemstvím oné posvátné noci, kdy  
andělé zvěstovali betlémským pastýřům:" Nebojte se- v městě  
Davidově se vám dnes narodil Spasitel- Kristus Pán". (Lk. 2,      Prof. Antonín Tučapský děkuje umělcům po koncertu na 
10-11). Oni uvěřili tomuto poselství, šli do Betléma, nalezli        velvyslanectví ČR (viz zprávy z komunity a Londýna, str 4) 
Ježíše a s nesmírnou radostí se mu klaněli jako svému Pánu a  
Bohu. Nenechme si ujít tu jedinečnou posvátnou atmosféru oné noci, kdy se při společné púlnoční mši svaté čtou 
právě tato slova andělského poselství z evangelia sv. Lukáše a kde se nejvíce a nejpravdivěji setkáváme s Ježíšem 
pro nás narozeným. Pak se naplňují slova naší známé české vánoční koledy "Nám, nám - narodil se!" A ještě mi 
dovolte jednu malou osobní vzpomínku. Před lety jsem působil v Krkonoších, kde jsem se staral o 4 farnosti. A 
právě jednoho roku jsem odjížděl z jedné už na večer sloužené "půlnoční" mše sv. o Štědrém dni do další farnosti. 
Něco mi nedalo a pod horami jsem zastavil a vystoupil z auta. Všude plno sněhu a velké posvátné ticho - jen z dálky 
na mě mrkala světélka horských chat na úbočích a na nebi plno hvězd. A přece – právě v tom úchvatném tajemném 
tichu jsem jakoby i já slyšel toto radostné poselství - "Dnes se i Tobě narodil v Betlémě Spasitel - Ježíš Kristus!" 
Bylo to něco překrásného - co ještě více nám mohlo být od Boha dáno... 
      V tomto duchu vám tedy všem přeji a vyprošuji požehnaný advent a milostiplné i opravdu radostné vánoční 
svátky a ze srdce vám všem žehnám. Váš v Kristu a Marii p. Pavel Smejkal z Manchesteru 
 

ZPR Á V Y Z K O M UNI T Y A L O ND Ý N A                                        
Duchovní posily z Říma a zajímavé besedy na Velehradě 
Jak už bylo oznámeno dříve, v poslední době se na popud ČBK vždy po dvou týdnech v neděli začaly v kapli 
londýnského Velehradu konat bohoslužby, vedené mladými kněžími – studujícími na doktorát theologie v Římě. 
Kromě radosti krajanů z toho, že Velehrad má tedy nyní (alespoň co dva týdny) kněze, je už také slyšet hlasy 
pochvalující si i úroveń promluv, tedy kázání a také přednášky, které pak s následují v hlavní společenské místnosti 
Velehradu. Prvním z řady byl 4.listopadu Otec Josef Mikulášek (viz. fotografie) a tématem jeho promluvy během 
mše, na kterou přišlo více než tři desítky lidí, byla opravdová obětavá a nezištná láska (která se, jak řekl, podle dětí 
projevuje třeba i tak, že máma udělá a ochutná tátovi čaj, zda není příliš horký) a má i svou barvu, která je rudá jako 
krev, či hnědá, jako zaschlá prolitá krev Kristova. Mnohým z přítomných to prý připomělo nutnost lásku nezištnými 
činy udržovat. Tématem přednášky pak byl Druhý vatikánský koncil před padesáti lety a jeho důsledky pro církev, 
včetně návratu k mateřským bohoslužebným jazykům a opravdového ekumenismu. Dlouhá diskuse, včetně otázek 
na téma, kam kráčí evropská civilizace, když se její unie zjevně odvrací od křesťansko-židovských kořenů a neumí 
tak už vést dialog s militantním isámem, zakončila příjemné a stimulující odpoledne./jn/ 
       V sobotu a v neděli 18.listopadu jsme uvítali na Velehradě druhého římského doktoranta Otce Lukáše 
Engelmanna. Přestože v sobotu byla kateřinská zábava, a mnoho lidí tim pádem šlo do postele až v neděli ráno, 
přišlo jich dost na nedělní mši svatou o půl 11. Otec poutavým způsobem v kázání vykládal o konci světa, který 
nenastal přes několik varování Svědků Jehovových i jiných sekt, a zřejmě nenastane ani 21. prosince tohoto roku, i 
když někteří lidé věří, že tak to naznačuje mayský kalendář. Fakt je ten, že o konci světa neví nikdo, ani Syn, jen 
Otec. Proto si nemusíme dělat zbytečné starosti, tím spíš, že každý z nás stejně jednoho dne prožije ten svůj poslední 
den na světě - v tom můžeme mít úplnou jistotu! Proto je dobré zamyslet se nad konečností našeho života a pustit se 
do práce, která dává smysl našemu bytí. Vždyť to co já sám neudělám - to vše dobré v mém životě, co bych mohl 
udělat - neudělá nikdo jiný! Bůh nám davá energii, zodpovědnost, rozum a možnost splupracovat na Jeho díle. 
Konečnost našeho života je šance si uvědomit, že čas skutečně letí a že by bylo smutné ho promarnit.  Odpoledne 
jsme měli šanci poslechnout si vybornou přednášku na téma Potřeby muže a ženy, a co s tím. Je to téma nám všem  
velice blízke, a tak jsme byli zvědaví, co se dozvíme!  Otec nás překvapil.                                               >>>>>>>> 

************************************************** 
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.slovenskecent rum 
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************************************************** 
Duchovní posily z Říma a zajímavé  
besedy na Velehradě (pokračování ze str 3) 
     My ženy, už samozřejmě dávno víme, jak sobečtí muži  
jsou ve své podstatě, ale dosud jsme si neuvědomily, že  
vlastně ani my na tom nejsme o nic líp! PoPo, DuPo VyPo  
(posedět a popovídat, duševní porozuměni a vycítěni potřeby)  
jsou stejně základními potřebami žen jako Uu, SeZa, OSta a  
NeSta u mužů! Nechám vás tady hádat, co to asi je...  
Každopádně, naše základní potřeby jsou zde, ať se nám to líbí  
nebo ne, a je zapotřebí je nepotlačovat, ale transformovat a  
integrovat, abychom mohli udělat ten krok směrem k  
druhému pohlaví s tím tolik potřebným porozuměnim a  
láskou./ mt/ 
 

Koncert hudby prof. Tučapského nadchl hudebníky i laiky 
Koncert hudby profesora Antonína Tučapského, který se konal v sále velvyslanectví ČR 8.listopadu a uspořádala jej 
Dvořákova společnost, byl -- podle mnoha krajanů ve zcela zaplněném sále -- jednou z vrcholných kulturních 
událostí roku. Už i proto, že všem připomněl, jak česká (či moravská) je hudební tvorba skladatele, který tvořil léta 
v exilu a nyní jako krajan. To má prostě pan profesor v krvi, nechali se mnozí slyšet a jako by to dokazoval i sám 
výběr skladeb z různých období a zejména Meditace nad starým českým chorálem, nebo závěrečná Sonáta pro 
violoncello a klavír. Sám skladatel konstatoval, že violoncello s klavírem nejlépe jeho hudbu interpretují, což 
potvrdili o oba hudebníci, klavíristka Margaret Bruce a cellista Moshe Friedman kvalitou, jaká se zjevně skladateli 
už dříve zalíbila, neboť s nimi už déle spolupracuje. Profesor Tučapský, vyškovský rodák, ročník 1928, je naší 
komunitě po řadu desetiletí důvěrně znám jako oceňovaný skladatel (z nejznámějších jmenujme alespoň Stabat 
Mater a operu The Undertaker) a učitel (přes dvě desetiletí na Trinity College of Music a člen Královské hudební 
akademie), ale také varhaník při čs. mších. V roce 2008 byl ve vlasti jmenován Skladatelem roku a loni byl na 
moravském Velehradě dekorován nejvyšším církevním řádem. V komunitě je také velmi oblíbena jeho žena Beryl 
z Yorkshire, mluvící dobře česky a sama hudební odbornice a pěvkyně, za jejíž uzdravení z nemoci se modlíme. /jn/ 
 

Poněkud jiná přednáška SVU...  
Poněkud neobvyklá přednáška Společnosti pro vědy a umění se konala 24.listopadu na Velehradě. Šlo vlastně o 
seznámení s činností Mental Disability Advocacy Centre, které pomáhá chránit práva dětí i dospělých s duševními 
poruchami ve střední a východní Evropě. V České republice pak konkrétně bojuje proti používání tzv. klecových 
lůžek v psychiatrických léčebnách, neboť ta už byla zakázána v Maďarsku, na Slovensku v sociální oblasti a ve 
Slovinsku se též už prakticky nepoužívají. České psychiatrické léčebny je  však stále používají a neslibují nápravu a 
tak se zdá, že na jejich pacienty svět zapomněl. Právě do ČR má zamířit mise MDAC v příštím roce, aby zjistila stav 
věcí a pomohla situaci změnit. Přednášku pronesl David Vavrečka, který je významným britským právníkem, byl 
nedávno jmenován soudcem a je synem Tessy Vavrečkové, která se angažuje v naší komunitě. Jelikož David 
Vavrečka je členem MDAC, byla přednáška vlastně seznámením se současnou situací a organizace se obrací na naši 
komunitu s prosbou o podporu, aby mohla tlačit na české úřady, aby s klecovými lůžky skončily. Podrobností na 
www.mdac.info, kde je uvedeno, jak centrum podpořit finančně i dobrovolnou prací, aby mise do ČR uspěla. /jn/  
 

Zemřel velitel slavné 311. čs. bombardovací perutě 
Z australského Buderimu, Queensland, přišla smutná zpráva, že tam 31.října zemřel ve věku 
95ti let W /Cmdr Vladimír NEDVĚD, MBE, DFC, CVK, TGM, bývalý nejmladší velitel, 
navigátor a pilot slavné 311.československé bombardovací perutě RAF. Nedvěd nalétal s perutí 
celkem 530 bojových hodin, jak ve Welingtonech bombardovacího letectva, tak v Liberátorech  
pobřežního letectva, což při turnusu 200 hodin bylo úctihodné množství. Proslavil se záchranou  
kolegů z hořícího havarovaného letounu, za což byl vyznamenán Řádem britského impéria a  
později velel letu, při kterém byl jeho letoun napaden třemi Junkersy 88, přičemž díky jeho manévrování a umění 
střelců dva nacistické letouny sestřelili a třetí uletěl. Pak byl ještě přidělen do asijské Barmy, kde zásoboval letouny 
Dakota Japonci obklíčené Brity. Po únoru spolu s kolegy uletěl dopravním letounem a vrátil se do RAF, kde létal do 
Afriky s dopravní perutí a pak dostal velení 78.perutě. V roce 1955 odešel do důchodu a usadil se v Austrálii. 
Kromě řady britských vyznamenání, byl prezidentem Havlem poctěn Řádem bílého lva. Čest jeho památce! 

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

     SVU – Britská skupina Československé společnosti pro vědy a umění 
        pořádá pravidelné přednášky na londýnském Velehradě, vždy poslední sobotu v měsíci ve 14 hodin. Po     
       přednáškách diskuse a občerstvení a všichni jsou vítáni. Info u předsedy Milana Kocourka (01932-259616) 

************************************************** 
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Centrum pro děti a rodiče ,,České okénko‘‘ 
v jižním Londýně zve všechny zájemce na 

 
                          2 .SETKÁNÍ 

ČESKÉHO ČTENÁŘSKÉHO KLUBU 
v sobotu 15.12.2012 ve 20.00 

              ve Streathamu, jižní Londýn 

           na téma Petra Soukupová: K moři 
Informace, včetně adresy, na e-mailu: 

c.okenko@hotmail.co.uk 
či na tel.: 07903 867 883. 

 

 

mailto:c.okenko@hotmail.co.uk
http://www.mdac.info/


************************************************** 
Setkání židovských emigrantů na velvyslanectví a v Kingstonu 
V sále českého velvyslanectví a v synagoze v Kingston on Thames, kde už pět let mají vzácný dar, předválečnou 
Tóru z Ostravy, se 4.listopadu sešlo na 70 židovských emigrantů různých emigračních vln a jejich potomci, aby pod 
vedením paní Libuše Salomonovičové a Davida Lawsona jako každoročně diskutovali o minulosti i uchování 
vzpomínek a materiálů pro budoucnost a sdíleli fotografie a jiné památky. Paní Libuše zpracovala geneaologii 
ostravských židovských rodin a spolupracuje úzce se synagogou v Kingstonu. /ojp/ 
 

Z D O M O V A  
Nový banskobystrický diecézný biskup  
Svätý Otec Benedikt XVI. vymenoval 20.novembra nitranského pomocného biskupa Mons. ThDr. Mariána 
Chovanca novým banskobystrickým diecézným biskupom. Mons. Chovanec sa narodil v r. 1957 v Trenčíne,  po 
teologických štúdiách v Bratislave bol vysvätený v r. 1989 v Nitre a doktorát získal v r. 1994. Prednášá na 
Cyrilometodskej teologickej fakulte Univerzity Komenského v Nitre. Biskupské svätenie prijal z rúk kardinála 
Korca v r. 1999 v Nitre. Publikuje v časopisoch a je autorom sborníkov a predsedá teologickej komisii KBS. 
 

Vojenská encyklopedia generality Československa 
Slovenské vydavatelstvo HWSK ponúka teraz vydanú encyklopediu Elita armády – Československá vojenská 
generalita 1918 - 1992. Jej autorom je vedecký pracovník Vojenského historického ústavu Bratislava. Kniha je 
výsledkom dlhoročného badania, zhromazdovania a spracovávania archivných dokumentov a na spoločnom čs. 
knížnom trhu je prvou svojho druhu! Prezentuje krátké biografické profily 1 059 osob, ktoré nosili v období 
existencie Československa vojenskú hodnosť čs. generála. Je doplnená o rekonstrukciu vystavby československej 
armádnej elity, analyzovanú v konkrétných historických etapách spoločnej státnosti s maximalným prihliadnutím na 
jej základné determinanty, sprievodné javy a súvislosti. Súčasťou encyklopedického slovníka sú početné prílohy 
(zoznamy, schematizmy, grafy a skeny vybranych archivalií), nápomocne pri celkovej orientácii a plasticky 
dokreslujúce mnohé z naznačovaných skutočností.Bližšie informácie na www.elitaarmady.sk 
 
Z D O M O V A V E Z K R A T C E  
O  Jak proběhlo médii, český parlament schválil zákon o církevních restitucích a nyní jen zbývá, aby jej podepsal 
prezident Klaus. O V Praze zemřel 7.listopadu vynikající karikaturista Vladimír Jiránek. Jeho jednoduchými tahy 
kreslené typicky české ironizující a bezradné postavičky dělaly lidem radost i ostře kritizovaly. Jiránek byl také 
činný v animovaném filmu a jeho postavičky Pat a Mat a králíci Bob a Bobek těšily děti i dospělé. RIP  O  
Poslanecká sněmovna ČR schválila rozpočet se schodkem 100 mld korun, o pět miliard méně než loni. O  Ministr 
obrany ČR Alexander Vondra podá 7. prosince demisi, neb prý necítí podporu voličů. 
 

OPR A V A: V říjnovém čísle bylo chybně uvedeno, že ing. Antonín Stáně je ,,úřadujícím vedoucím Správní 
rady‘‘, i když ve skutečnosti taková funkce neexistuje, neboť všichni ,,trustees‘‘ jsou si rovni. Touto 
opravou je tedy, doufejme, ona neúmyslná chyba, která nechtěla nikoho znerovnoprávnit, napravena. /jn/ 
 

D OPISY 
Můžete pomoci? 
Dobrý den, prosím o radu. Pracuji na obecním úřadě v Ejpovicích okres Rokycany, jako matrikářka. Obrátily se na 
mě rodiče pana Oty Krauze r.č. 630115/2121 , který je u nás přihlášen na ohlašovně obecního úřadu, Ejpovice 24. 
Rodiče se ze svým synem nestýkají, ale doslechli se, že v tomto roce pracoval v Anglii u nějaké stavební firmy, 
kde utrpěl smrtelný úraz při pádu z lešení. Rodiče chtějí zjistit zda jde o skutečnost a mysleli si, že obec dostane o 
tomto neštěstí vyrozumění, když jejich syn má trvalé bydliště v naší obci. Prosím o radu, popřípadě pomoc, jak je 
možné v této záležitosti postupovat a zjistit zda náš občan skutečně v cizině zemřel. Zda máte nějaké zprávy o 
tragických událostech Čechů v Anglii. 
Květoslava Veselá,  matrikářka, Obecní úřad IČO 258695, Ejpovice 24, 337 01 Rokycany, tel.: +420 723 035 103 

************************************************** 
                               BCSA  British, Czech and Slovak Association 
                                   zve krajany, jejich rodiny a české, slovenské, britské a jiné známé na   
        benefiční koncert The David Adams Leukemia Appeal Fund 
        v sobotu, 1. prosince v 19.30 v Orleans House Gallery, Riverside, Twickenham TW1 3DJ     
             vstupenky £20 u vchodu, rezervace u Ester na ester.kosar@gmail.com a na 078 2577 3179 
   na programu díla Handla, Bacha, Mozarta, Gounoda, Enesca, SaintSaens, Capleta atd, v přestávce občerstvení 
  
 BCSA zve také na ,,Get to know you'' od 19 do 23 hod v Čs. nár. domě, 74 West End Lane, NW6, vždy 2. středu v měsíci.    
     Příští 12.prosince. Další info na bcsa@bcsa.co.uk nebo na tel. 0208-795-4875 643  Harrow Road, Wembley, HA0 2EX 

************************************************** 
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mailto:ester.kosar@gmail.com
http://www.elitaarmady.sk/


************************************************** 
PO UZAVĚRCE MINULÉHO ČÍSLA, nebo dokonce až uprostřed měsíce, jsme dostali následující upozornění:  
O Na divadelní workshop v prostorách Českého centra 3.11., pořádaný pro děti Českou školou bez hranic 
(info@czechschool.org.uk ), která také zakládá dětský divadelní soubor DraCzech.O  Na křest knihy A Society in 
Distress: The Image of the Czech Republic in Contemporary Czech Film dr.Jana Čulíka z Glasgow University, 
pořádaný BCSA 13.11.na velvyslanectví ČR. O  Na koncert  operních arií pěvců Petra Bergera a Lady Valešové  
20.11 pořádaný BCSA na velvyslanectví Slovenska. O   Na benefiční koncert klasické hudby organizovaný BCSA a 
Humanitas 23.listopadu v All Saints Church, Isleworth. Škoda, že jsme vás nemohli pozvat v minulém čísle... 
Problémem také bylo, že v listopadu se mimořádně nahromadilo tolik kulturních akcí, že je snad ani nebylo možné 
bez újmy na zdraví a rodinných rozepří všechny stihnout... 
 

Nenechte si ujít, aneb trochu kultury v Londýně a okolí v prosinci  
*    1.prosince v 19.30 vystoupí v londýnském Barbican Centre BBC Symphony Orchestra pod taktovkou Jiřího 
Bělohlávka s Chen Reiss (soprán), Katarinou Karnéus (mezzosoprán) a Francescem Piemontesi (klavír), spolu 
s Guildhall Symphony Chorus. Na programu Schumannův Klavírní koncert v A moll a Maherova Symfonie č.2, 
Vzkříšení. Barbican centre, Silk Street, EC2Y 8DS. Info: 020 7638 8891 a www.barbican.org.uk  
*    12.prosince v 19.30 vystoupí  v Royal Festival Hall, Southbank Centre London Philharmonic Orchestra pod 
taktovkou Vladimíra Jurowskeho a s Allison Bell (soprán). Na programu: Quatre chants pour franchir le seuil Griseye 
a Mahlerova Symfonie č.5 v C moll. Info: 0844 875 0073 a www.southbankcentre.co.uk      
*    15.prosince v 19.30 vystoupí s programem hudby Mozarta, Beethovena a Ravela v londýnské Wigmore Hall 
Wihanův kvartet. Info: 020 7935 2141 a www.wigmore-hall.org.uk/whats-on/  
*    16. prosince vystoupí Wihanův kvartet v 15 hodin  v The Hawth Centre, Crawley, West Sussex RH10 6YZ  Info: 
01293 553 636 a https://tickets.hawth.co.uk/public/show.asp. Turné zorganizovalo České Centrum, Londýn 
*    16. prosince ve 13 hodin a znovu v 16.15 se v Royal Albert Hall koná ,,singalong‘‘, tedy zpívání anglických  
Koled pod taktovkou Jonathana Cohena. Na programu také Good King Wenceslas. Info: 0845 401 5045 a 7589 
8212 a http://www.royalalberthall.com/contact/default.aspx . Zpívání koled předchází 14.prosince Handlův Mesiáš 
v provedení předních sborů. Info tamtéž. Podobné společné zpívání koled se koná i v následujících dnech 
(například hned v pondělí 17.prosince, v úterý 18.prosince atd, a pak i koncerty sboru Kings College, Cambridge). 

**************************************************           
                             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: +442073075180, Fax: +442073233709 

    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, M embership Secretary, 
                            16 Colebrook Street, Winchester SO23 9L H . 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 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 0131, Restaurace 0207 372 1193 

**************************************************    
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http://www.royalalberthall.com/contact/default.aspx
mailto:info@czechschool.org.uk
http://www.barbican.org.uk/
http://www.southbankcentre.co.uk/
http://www.wigmore-hall.org.uk/whats-on/
https://tickets.hawth.co.uk/public/show.asp

