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Do nového, slibného
roku 2014...
Ti krajané, kteří dostávají tento list poštou, jej tentokrát dostanou
během velmi významných dní pro naši komunitu kolem
londýnského Velehradu. Jak totiţ oznamuje Správní rada charity,
měl by totiţ krásný dům s velkou zahradou blízko Hammersmith
Bridge, který jsme začali nazývat Novým Velehradem, začátkem
ledna konečně přejít do rukou Správní rady legálním aktem tzv.
,,Completion„„ koupě. Jak uţ dávala rada na vědomí, nyní budou
moci začít potřebné úpravy a začne se blíţit jeho nedočkavě
očekávané slavnostní uvedení do provozu. Po absolutně skvělé
Mikulášské ve Streathamu (viz fotografie na str. 2 a zprávu na
str.3), to bude pro komunitu druhá radostná událost přelomu roku.
Co se pak týče událostí ve vlasti, sestavování nové vlády
levého středu úspěšně pokračovalo i během vánočního období a
koaliční strany ČSSD, Ano a KDU-ČSL se po jistém váhání a
přetahování dohodly o obsazení ministerských křesel, takţe na
6.leden bylo stanoveno podepsání koaliční dohody o sestavení
vlády premiéra Sobotky a snad i její schválení prezidentem
Zemanem. Nemá jistě cenu hodnotit novou vládu ještě předtím,
neţ začne fungovat a bude nutné počkat si zejména, jak bude
SPRÁVNÍ RADA CHARITY
plnit onen devítibodový protikorupční program, podepsaný 160ti
LONDÝNSKÉHO VELEHRADU
poslanci a nazvaný ,,Rekonstrukce státu„„. Oněch devět bodů je
devět zákonů, které by měly být schváleny během jednoho roku
PŘEJE VŠEM KRAJANŮM
(jeden, o zákazu anonymních akcií, uţ byl přijat) a omezit tak
ŠŤASTNÝ, POŢEHNANÝ A
drasticky korupci. Pak by ČR třeba mohla jít příkladem řadě
ÚSPĚŠNÝ NOVÝ ROK 2014
jiných, nyní korupcí stejně zle postiţených zemí...
A na konec ještě připomínka (viz oznámení níže) ţe za celou
naší komunitu vzpomeneme v neděli 19.ledna po mši památky
Iniciála ,,O‘‘ z brevíře Liber viaticus biskupa Jana ze Středy
Jana Palacha v budově Heythrop College, Kensington Sq. /jn/
(kolem roku 1360), zobrazující klanění Tří králů
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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)

vţdy v neděli ve 14 hod., poté přednáška/beseda vedle v Heythrop College (Newman Room)
5. ledna 2014, celebruje P. Tomáš Roule (následuje přednáška: Křesťan a ateismus dnešní doby)
19. ledna 2014, celebruje P. Radek Tichý. Pak vzpomínka oběti Jana Palacha za účasti zástupců
ambassády, občerstvení. V 16hod. promluví o Janově odkazu dr.Antonín Hradílek, zástupce velvyslance.
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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SPRÁVNÍ RADA INFORMUJE

St. Wenceslaus House –
Velehrad do roku 2014...
Minulý rok by si zasloužil více než jen pár odstavečků,
ale výzvy roku čtrnáctého už dominují a tak tedy
,,alespoň ve zkratce‘‘ krajany za Správní radu
informuje ing.Antonín Stáně

V minulém roce jsme udělali další kroky při hledání
nových podob krajanského ţivota v Londýně, v evropské
metropoli v globalizovaném světě jedenadvacátého století.
Máme to štěstí, ţe zde v Londýně působí celá řada
uskupení a organizací, jejichţ společnou charakteristikou
je vztah k zemím, ze kterých pocházíme. Budoucnost
Charity, kterou zaloţil před více neţ půl stoletím Otec
Lang, se ukazuje ve spolupráci s nimi, ať uţ je to Emmy
Destinn Foundation, České Okénko, Společnost pro vědu a
umění, ambasády našich zemí, Dvořákova společnost a
další. V roce 2013 se uskutečnily společné akce s
některými z nich a těšíme se na další.
Setkání organizovaná naší velehradskou charitou by ve
výčtu úspěšných loňských milníků chybět neměly. Obětavé
dámy v naší Charitě - a nejen ony - určitě měly radost ze
skvěle navštíveného společensko-kulturního setkání při
příleţitosti svátku svatého Václava v koleji na Kensington
Square. Věříci mezi námi oceňují, ţe do Londýna se vrátily
pravidelné české mše - kaţdou druhou neděli v krásné
kapli Maria Assumpta na Kensington Square.
Opravdovým záţitkem se stal předvánoční koncert, na
kterém si mnoho stovek čítající publikum v prostorném
amfitheatru kostela na Notting Hill poslechlo Českou
vánoční Rybovu mši v podáni parlamentního sboru
(s posilami, včetně českého velvyslance Michaela
Ţantovského), pod taktovkou českého dirigenta, s řadou
výborných hudebníků i zpěváků. Obdiv všech si zaslouţily
organizátorky náročné akce (společně zorganizované
Emmy Destinn Foundation a českým velvyslanectvím) –
jmenujme za všechny alespoň paní Jarmilu Karas a Janu
Přikrylovou. Stovky diváků i umělců pak přešly na blízkou
českou ambasádu, kde uţ čekalo výborné občerstvení a
cymbálová muzika. Ta nás všechny na konci večera
doprovodila při zpěvu českých i anglických vánočních
koled. Setkání na konci roku bylo více, vánoční besídka
Českého Okénka mezi ně jistě take patřila - jak si můţete
přečíst na jiné stránce Z(S)pravodaje.
Momentky z Mikulášské (foto Milan Kocourek, reportáž na str.3)
Nelze zapomenout na to, ţe v uplynulém roce proběhl
prodej starého domu Velehradu na Ladbroke Square. Krajané se ptali, co se stalo s uměleckým dílem Franty Bělského,
které připomíná oběť Jana Palacha. Plastika je nyní bezpečně uloţena a - spolu s dalšími předměty z Ladbroke Square
- bude mít své místo v novém sídle londýnského Velehradu.
>>>>>>
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SVU - Společnost pro vědy a umění srdečně zve krajany na pravidelnou přednášku, tentokrát

Jany Nahodilové: Feminismus v české literatuře
v sobotu 25. ledna v 15 hodin v Národním domě (Czech and Slovak Club),

(74 West End Lane, NW6, nejbliţší stanice metra West Hampstead)
Po přednášce občerstvení. Přiveďte přátele a známé. Další informace předseda Milan Kocourek (01932 259 616)
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St.Wenceslaus House – Velehrad do
roku 2014... (pokračování ze str.2)
Rok 2013 byl i rokem hledání nového vhodného domu
pro Velehrad. Snad i díky “nebeské přímluvě” našeho
zakladatele na věčnosti se nám poštěstilo najít a zajistit pro
naši komunitu nemovitost v krásné a šikovně situované čtvrti
Barnes u Hammersmith Bridge. Objekt, přesněji řečeno
objekty, splňují všechny strategické nároky, které lze na
krajanské středisko mít. V lednu 2014 budeme nemovitost
přebírat od Charity, která ji pouţívala více neţ osmdesát let.
Správní radu a její spolupracovníky čeká velký kus práce při
modernizaci a úpravách vnitřních i vnějších prostor.
Zde je vhodná příleţitost připomenout, ţe Správní Rada Nová budova pro londýnský Velehrad u Hammersmith Bridge
“St.Wenceslaus House–Velehrad” Charity uvítá kaţdého,
kdo chce a můţe věnovat část svých sil a času dobrovolné práci pro naši komunitu při organizování krajanských akcí –
ať uţ nyní v prostorách na Kensington Square a nebo později v nových prostorách Velehradu v Barnes (kde bychom
rádi pořádali koncerty, výstavy, přednášky, filmová představení, českou školičku, kurzy češtiny a angličtiny, výtvarné
kurzy, náboţenskou výuku, skauty, setkání starších, setkání maminek s dětmi, divadelní představení, pěvecký sbor... a
mnoho dalších aktivit, jako kdysi, za časů exilu).
Správní rada naší Charity přeje všem krajanům a přátelům zdraví a spokojenost v roce, který právě začíná. Těšíme
se na brzkou shledanou při něktrém z nadcházejících setkání Čechů, Slováků a přátel v Londýně a okolí.
DALŠÍ ZPRÁVY Z KOMUNITY

Nabitá Mikulášská ve streathamském Okénku
V sobotu 14.prosince měly děti v kostele sv. Tomáše ve Streathamu na jihu Londýna neobvyklou podívanou – do
jejich školky jménem Okénko přišli dva Mikulášové s čerty a anděly, vystoupil taneční soubor Moréna a rodiče se
postarali o bohaté pohoštění v podobě mexické kuchyně, obloţených chlebíčků a široké škály českého cukroví.
Okénko zaloţily teprve vloni na jaře české maminky, mezi nimi Jana Nahodilová a Veronika Marešová. Děti se ve
školce scházejí kaţdou sobotu a v příjemném prostředí anglikánského kostela v diecézi Southwark se učí česky, mají
tam téţ výtvarný krouţek a před vánoci nacvičovaly koledy.
Úspěch Okénka je vskutku závratný. Mikulášská nadílka přivábila na dvě stě účastníků. Součástí bohatého
programu byla prezentace písmen abecedy a vyprávění o ročních obdobích. Česká a slovenská vzájemnost je jedním
z typických rysů akcí Okénka: „My jsme začali jako české Okénko, ale pak jsme zjistili, ţe jsme vlastně
Čechoslováci, my si rozumíme a chceme aby naše děti si také rozuměly“, řekla předsedkyně Okénka Jana Nahodilová.
Bylo to krásné odpoledne, děti budou mít na co vzpomínat. (Milan Kocourek)

Generál Schwarz oslavil Devadesátku
Generálmajor Ivan Otto Schwarz, bývalý příslušník 311.(československé)
bombardovací perutě RAF slaví 90 let. Ivan Schwarz je posledním ţijícím
příslušníkem osádky Liberátoru, která na konci roku 1943 potopila německou
loď Alsterufer, nesoucí klíčové strategické zásoby pro Říši z Japonska, coţ
byl jeden z největších úspěchů československých letců a vojáků za Druhé
světové války. Tento čin byl tak významný, ţe podle slov tehdejšího velitele
RAF přiblíţil konec války nejméně o dva měsíce (členem posádky tehdy byl i
Marcel Ludikar – viz min. číslo).
I kdyţ má pan generál připraven svůj náhrobek na Brookwoodském
hřbitově nedaleko Londýna, zdaleka se nechystá mezi své kamarády, kteří
jiţ nejsou mezi námi. Naopak, Ivan zůstává velmi činorodý a stále podniká,
v čemţ mu nezabránilo ani nepříjemné zranění a série operací, které nedávno
podstoupil. Sám říká, ţe má ještě hodně úkolů a předsevzetí, které musí splnit
a nemá tak čas povalovat se v nemocnici. Kromě ministra obrany, který mu
Generálmajor Schwarz (foto plk.R.Sivek)
zaslal blahopřání v těchto dnech, mu my i ostatní příslušníci AČR pro které nejsou cizími pojmy, jako odvaha, čest a
vlastenectví, přejeme vše nejlepší! (plk.R.Siwek, Přidělenec obrany ve V.Británii) (Redakce se k přáním připojuje!)

***************************************************
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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DUCHOVNÍ SLOVO

Príhovor Sv. Otca Františka počas Urbi et Orbi na Vianoce

V deň slávnosti Narodenia Pána adresoval Svätý Otec František vianočné posolstvo mestu Rímu i celému svetu,
spojené so slávnostným požehnaním Urbi et Orbi. Stotisícovému zhromaždeniu na Námestí sv. Petra a v p
priľahlých priestoroch sa pápež prihovoril napoludnie z balkóna Baziliky sv. Petra. Nasleduje plný text príhovoru:
«Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle» (Lk 2,14).
Drahí bratia a sestry z Ríma a z celého sveta, dobrý deň a požehnané Vianoce!
Akoby som ja sám spieval spolu s anjelmi, ktorí sa zjavili pastierom v Betleheme počas noci, keď sa narodil Ježiš.
Je to spev, ktorý spája nebo so zemou. Na nebo sa obracia s chválou a slávou, zemi ľudí vyjadruje prianie pokoja. Jan Palach
Pozývam všetkých, aby sme sa spojili v tomto speve: je to spev každého muža a ženy, ktorí bdejú počas noci,
*11.8.1948
ktorí dúfajú v lepší svet, ktorí sa venujú iným a plnia tak v pokore svoje povinnosti.
+ 19.1.1969
Sláva Bohu. Vianoce nás pozývajú predovšetkým k tomu, aby sme vzdali chválu Bohu, pretože je dobrý,
Jeho oběti vzpomeneme
verný, milosrdný. V tento deň prajem všetkým, aby mohli spoznať skutočnú tvár Boha, Otca, ktorý nám daroval
Ježiša. Želám všetkým, aby cítili, že Boh je blízko, aby žili v jeho prítomnosti, aby ho mohli milovať a klaňať sa mu. v neděli 19.1 v Heythrop
College po mši (viz str.1)
Kiežby každý z nás mohol oslavovať Boha predovšetkým svojím životom, venovaným láske k nemu a bratom.
Pokoj ľuďom. Skutočný mier, ako vieme, nie je rovnováha medzi opačnými silami. Nie je to len upravená „fasáda“, za ktorou sú kontrasty a
rozdelenie. Mier je každodennou úlohou, mier sa tvorí prostredníctvom ľudí, udržuje sa na základe Božieho daru, jeho milosti, ktorú nám dal v
Ježišovi Kristovi.
Keď sa pozeráme na Dieťatko v jasličkách, Dieťa pokoja, myslime na deti, ktoré sú krehkými obeťami vojen, ale myslime aj na starých, na
zneužívané ženy, na chorých... Vojny pretrhávajú a zraňujú množstvo životov!
Príliš veľa ich bolo pretrhnutých v poslednom čase počas konfliktu v Sýrii, podnecujúc hnev a pomstu. I naďalej sa modlime k Pánovi, aby
uchránil milovaný sýrsky ľud od ďalšieho utrpenia a aby zúčastnení na konflikte ukončili akékoľvek násilie a aby umožnili prístup k humanitárnej
pomoci. Videli sme, aká je silná modlitba! A som veľmi rád, že sa dnes k tejto našej výzve pridávajú aj veriaci iných náboženských vyznaní.
Nikdy nestrácajme odvahu modlitby! Odvahu povedať: Pane, daruj svoj pokoj Sýrii a celému svetu. A pozývam aj neveriacich túžiť po pokoji, s
ich túžbou, tou túžbou, ktorá rozširuje srdce. Nech sme všetci spojení či už modlitbou alebo túžbou, no všetci za pokoj.
Dieťa, daruj mier Stredoafrickej republike, ktorá je často ľuďmi zabudnutá. Ale ty, Pane, nezabúdaš na nikoho! A chceš priniesť mier aj do
tej zeme, ktorá je drásaná špirálou nenávisti a biedy, kde žije toľko ľudí bez strechy nad hlavou, bez vody a jedla, bez najzákladnejších
životných potrieb. Pomôž k uzmiereniu v Južnom Sudáne, kde najnovšie napätia majú už na svedomí priveľa obetí a sú prekážkou pokojného
spolužitia toho mladého štátu.
Ty, Knieža pokoja, obráť srdcia násilníkov kdekoľvek sú, aby zložili zbrane a vydali sa na cestu dialógu. Zhliadni na Nigériu, trýznenú
neustálymi útokmi, ktoré nešetria nevinných a bezbranných. Požehnaj zem, ktorú si si vybral pre svoj príchod na svet a pomôž, aby dospeli k
úspešnému výsledku rokovania medzi Izraelcami a Palestínčanmi. Uzdrav rany milovaného Iraku, ktorý je stále zasahovaný častými útokmi.
Ty, Pán života, ochráň všetkých, ktorí sú prenasledovaní pre tvoje meno. Daruj nádej a posilu utečencom, najmä v tzv. Africkom rohu a vo
východnej časti Demokratickej republiky Kongo. Daj, aby tí, ktorí migrujú za dôstojnejším životom, našli prijatie a pomoc. Tragédie, akých sme
boli svedkami počas tohto roku - s mnohými mŕtvymi na Lampeduse - nech sa nemusia nikdy viac opakovať!
Ty, Dieťa z Betlehema, dotkni sa sŕdc všetkých, ktorí sú zapletení do obchodovania s ľuďmi, aby si uvedomili závažnosť takéhoto deliktu
proti ľudskosti. Obráť svoj pohľad k toľkým deťom, ktoré sú unášané, zraňované a zabíjané v ozbrojených konfliktoch, ako aj k tým, ktorých
menia na vojakov a okrádajú ich tak o ich detstvo.
Pán neba i zeme, pozri na túto našu planétu, ktorá je často nezodpovedne vykorisťovaná nenásytnosťou a lakomstvom ľudí. Pomáhaj a
ochraňuj tých, ktorí sú obeťami prírodných nešťastí, predovšetkým drahý filipínsky ľud, ťažko zasiahnutý nedávnym tajfúnom.
Drahí bratia a sestry, v tomto svete, v tomto ľudstve dneška sa narodil Spasiteľ, Kristus Pán. Zastavme sa pred Dieťaťom z Betlehema.
Nechajme, aby naše srdce preniklo dojatie, nebojme sa toho. Nemajme strach z pohnutia nášho srdca! Potrebujeme, aby sa naše srdce pohlo.
Nechajme ho ohriať sa Božou láskavosťou. Potrebujeme jeho láskavé pohladenia. Božie pohladenia nezanechávajú rany. Božie pohladenia
nám dodávajú pokoj a silu. Potrebujeme jeho pohladenia. Boh je veľký v láske, jemu vďaka a sláva naveky! Boh je pokoj: prosme ho, aby nám
ho pomáhal budovať každý deň: v našom živote, v našich rodinách, v našich mestách a národoch, na celom svete. Nechajme, aby nás preniklo
dojatie nad Božou dobrotou.‘‘ (Z website TK KBS)

ZPRÁVY Z KOMUNITY A LONDÝNA VE ZKRATCE
V lednu budeme vzpomínat našich zemřelých: české i britské herečky, reţisérky exilového divadla
Londýnská sezona v osmdesátých letech a mecenášky Velehradu Sylvy Langové (15.ledna 2010),
Jana Palacha (19.ledna 1969 – viz.str.1), letce S/Ldr Adolfa Pravoslava Zeleného, MBE (25.ledna) a
připomeneme si i Den Holokaustu a jeho obrovských obětí, stanovený OSN na 27.ledna. V prosinci
jsme si mezi jiným připomněli i výročí úmrtí prezidenta Václava Havla (18.prosince 2011). o Přátelé
se táţí, kde je moţné dostat skvělou, nedávno vydanou knihu Milana Kocourka a spoluautorů o
dějinách českého vysílání BBC pod názvem ,,Volá Londýn„„? Odpověď zní: Přímo od autora na :
tel.: 01932 259 616, nebo napište na jeho e-mailovou adresu: milan974@btinternet.com
o

Sylva Langová

***************************************************
ČS Kniţní klub je opět tady...

sobota 21.ledna 14 – 16 hod. St Thomas Church, Telford Avenue, Streatham, SW2 4XW

Na programu diskuse o knize Kateřina Tučková: Ţitkovské bohyně
Občerstvení bude k dispozici a pro malé ratolesti také creche. Místa si, prosím, rezervujte na c.okenko@hotmail.co.uk
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ZPRÁVY Z DOMOVA

o Podľa väčšiny Slovakov sa
spoločnost uberá nesprávnym
smerom. Kritický pohľad vyplýva
z prieskumu Inštitútu pre verejné
otázky. V ankete Inštitútu
zodpovedalo 1049 respondentov
na otázku smerovania slovenskej
spoločnosťi. Sociologička Zora
Bútorová z IVO povedala
slovenskej tlači, ţe aţ 65 percent
respondentov si myslí, ţe
nesprávnym smerom, 29 percent, ţe
správnym a 6 percent opýtaných
nevie co povedať. Hodnotenie sa Vánoční karta biskupa Václava Malého, pověřeného péčí o krajany, zaslaná farnostem ve světě
oproti roku 2012 prakticky
a také londýnské charitě pro významnou skupinu krajanů kolem Velehradu...
nezmenilo. Súčasný názor je však
oveľa kritickejší ako v rokoch 2006- 2010 a negatívne hodnotenie prevláda vo všetkých socio-demografických kategoriach, dodala
Bútorová. Pohľad prívrţencov politických strán je rozdielny. Priaznivci Smeru sa z 53 percent prikláňajú k pozitivnému
hodnoteniu, kým opozičné strany sú výrazne kritické. o Jednání mezi ČSSD a Ano a církvemi o moţných změnách restitučního
zákona má pokračovat v lednu s tím, ţe strany se dohodly, ţe ,,se dohodnou„„. Církve naznačují, ţe by přistoupily na převedení
části peněz nadluhopisy. o Karlova univerzita zaloţila na webbu stránky http://www.janpalach.cz s podrobnostmi z jeho ţivota i
zápalné oběti před 45ti lety, na protest proti letargii národa po sovětské okupaci (téţ k dispozici anglická verze).

DOPISY REDAKCI

Vánoce s prezidentem Zemanem
Musím se přiznat, že i za totality jsme u nás někdy poslouchávali novoroční projevy ,,dělnických" prezidentů.
Poslouchat pak pana prezidenta Havla byla vždycky radost, i když moc veselé zprávy většinou neměl. Ani novoroční
řeči pana prezidenta Klause nebyly někdy zcela k zahození.
A tak mě docela mrzelo, že jsem nestihl poslechnout si, co si pro nás připravil první český prezident zvolený
všelidovým hlasováním ( snad mohu připomenout, že Miloš Zeman v lednu roku třináctého zvítězil se ziskem 54% v
druhém kole plebiscitu, ve kterém přišlo hlasovat 59% oprávněných voličů.)
Pan prezident si potrpí na porušování zaběhaných pořádků, a tak místo Nového Roku pronesl svůj projev na
Štěpána (u vás Boxing Day), takže to vlastně byl přídaveček k tomu, co nám Ježíšek nechal pod stromečkem.
Když dnes člověk nestihne prezidentská slova poslouchat ,,live", tak si je druhý den může přečíst ve všech
novinách. Následujícího dne (tedy v pátek) mě na první řádce první stránky Lidovek zarazil titulek ,,Zemanovo
svatoštěpánské nic", pod kterým nový pan šéfredaktor píše, že projev byl nejslabším toho druhu od roku 1990 a
,,poselství poraženého prezidenta bez vize". Projev samotný byl, zřejmě v plném znění, otištěn uprostřed novin, tak
jsem si ho se zájmem přečetl.
Mám ve zvyku dívat se na věci z té lepší stránky a tudíž jsem byl rád, že - jak projevy bývají - byl tento docela
krátký. Pan prezident řekl, že v prezidentské kampani dal pět slibů a hned taky posoudil, jak ty sliby za rok splnil. Byl
při tom na sebe docela shovívavý, ale takoví jsme asi všichni. Vzpoměl jsem si na švagrovou, která říká, že když se
nepochválíš sám, tak tě nepochválí nikdo.
Pátý slib byl, jak pan prezident připoměl, že bude více sjednocovat a méně rozdělovat. I ten prý splnil, ale všichni, s
kterými jsem o tom mluvil soudili, že tomu bylo právě naopak.
Pan prezident také pochválil svoji vládu ,,odborníků", které sice starý parlament - už před řádkou měsíců - odmítl
dát důvěru, a která pod nálepkou Zemanovci ve volbách moc neuspěla (dostala jedno a půl procenta). Vláda však ,,v
demisi" vládne vesele dále. Nelze jí to příliš vyčítat, neboť na lepší vládu se naši menšinoví vítězové předčasných
parlamentních voleb zatím - během dvou měsíců jednání - nezmohli. Nějak mi to připomíná ty italské vlády, z jejichž
rychlého opotřebováváni jsme mívávali legraci, ale tak už to dnes v Evropě chodí. Ostatně, vždyť i v té staré dobré
Anglii nyní vládne jakási nepříliš sourodá koalice.
S pozdravy a přáními do Nového Roku všem přátelům v Albionu, z povánočních Královských Vinohrad zdraví
Honza Krátký

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

,,Get to know you''.
Příští je 8.ledna 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

BCSA bude také 29.ledna v 18.30 spolupořádat se známou SSEES (Školou slovanských studií) na UCL (16 Taviton Street,
WC1H 0BW) přednášku ,,Ostalgia‘‘ dr.Jana Čulíka z Glasgow University o veřejném mínění v ČR o českých politicích.

***************************************************
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***************************************************
Nenechte si ujít, aneb trochu kultury v Londýně v lednu
o

9.ledna v 19 hodin vystoupí ve Windmill Club, Brixton, 22 Blenheim Gdns, SW2 5BZ, pod vedením známého hudebníka
Václava Havelky česká rocková skupina Please The Trees. Info: http://windmillbrixton.co.uk , 0208 671 0700 a Czech Centre.
o 11.ledna v 19.30 vystoupí v Barbican Centre světoznámá sopranistka Magdalena Kožená se souborem Les Violons du Roy
pod taktovkou Bernarda Labadieho. Program: Symfonie a operní arie Mozarta a Haydna. Info: Barbican Centre, Silk Street,
London EC2Y 8DS, tel.: 0207 638 8891 a také www.barbican.org.uk
o 16.ledna v 19.30 provede v Barbicanu BBC Symphony Orchestra pod taktovkou Semjona Byčkova a s Katiou a Marielle
Lebeque u klavíru Koncert pro dva klavíry a orchestr H.292 Bohuslava Martinů a Šostakovičovu Symfonii č.7 v C dur
(Leningradská). Info a vstupenky viz výše.
o 22.ledna v 19 hodin provedou v Deptford Town Hall Amadé Players s Georgem Cliffordem (housle) a pod taktovkou Nicka
Newlanda Houslový koncert v D dur Allesandra Rolly a Rekviem Jana Křtitele Vaňhala. Info: Deptford Town Hall, New Cross
Road, London SE14 6AF a www.amadeplayers.com Vstup zdarma, ale sponsorské dary vítány!
o Od 23. do 26. ledna bude na London Mime Festival (v týdnu a sobota 19.45, neděle v 15hod.) vystupovat skupina Spitfire
Company (tanec Veronika Kotlíková a zpěv Lenka Dusilová (laureátka české Grammy). Představení se nazývá One Step
Before the Fall a popisuje boj Muhammada Aliho s nemocí Parkinsona. Info: Purcell Room, Southbank Centre a České centrum.
Lenka Dusilová, laureátka řady cen oblasti populární hudby, vystoupí také v solo koncertu 22.ledna v 19hod. v The Garage, 20
Highbury Corner, N5 1RD. Info: Opět spolu-organizátor České centrum a http://mamacolive.co/thegarage/ .
o 25.ledna v 19.30 vystoupí v rámci London A Cappella Festival česká vokální jazzová skupina Skety ve foyeru King‟s Place,
90 York Way, N1 9AG. Info: 0207 520 1490 a www.londonacappellafestival..co.uk
o 29. a 30.ledna v 19.30 vystoupí se stejným repertoárem (Dvořák: Variace a Novosvětská a Mozartův Klavírní koncert č.25 v C
dur) London Mozart Players. 29. V St.John Smith Square (020 7222 1061) a 30. V Croydonu ve Fairfield Halls (0208 688 9291)

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

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 David Thorpe, 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 aţ do koupě nové budovy pouze 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 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
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