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Bože, cos ráčil před tisíci roky... 
Letos 5.července oslaví moravský Velehrad a s ním i celá země i  
sousedé 1150 let od roku 963, kdy do silné Velkomoravské říše  

knížete Rostislava přišli na jeho žádost a příkaz konstantinopolského  

císaře Michala III., věrozvěstové Cyril a Metoděj. Přišli do země, která 

v letech rozmachu ovládala území zahrnující většinu dnešní České  
republiky a Slovenska, na severovýchodě i části Slezska a Krakov s  

okolím a na jihu části Panonie až k řece Tise. Co se týče letopočtu,  

shodují se kroniky i dějepiscové bez nějakých problémů a stejně tak i 
ohledně pokřtění českého knížete Bořivoje a kněžny Ludmily,  

prarodičů sv.Václava, na Velehradě o deset let později, (už za krále 

Svatopluka) arcibiskupem Metodějem. Svatopluk tehdy založil na 
Velehradě biskupství a prvním biskupem se stal právě Metoděj.  

      Jak je také známo, bratři ze Soluně, dnešní Thessaloniké, přinesli 

první překlad evangelia, ale nebyli prvními hlasateli křesťanství u nás. 

Traduje se, že po pokřtění Moravanů ve třicátých letech se za  
knížete Hostivíta v roce 845 nechalo v Řezně pokřtít 14 českých  

velmožů i s družinami a Čechy od té doby církevně podléhaly  

právě Řeznu. Kníže Rostislav, sám už křesťan, však nerád viděl  
rostoucí německý vliv v zemi a právě proto poprosil císaře Michala o  

vyslání slovanských věrozvěstů. Ti přišli do země, kde už tedy stálo  

několik kostelů – např. asi od roku 830 v Nitře - vysvěcený údajně pro  
knížete Pribinu salcburským arcibiskupem Adalramem a na dalších       Mikoláš Aleš: Slovanští věrozvěstové (výřez) 

hradištích. Rostislav se prý nejdříve těšil podpoře východofranckého  

císaře Ludvíka II. Němce, se kterým se však roku 855 ocitl ve válce.  

       Podle Života Metodějova se pak Rostislav obrátil na Michala III., neboť prý ,,v zemi bylo mnoho učitelů 
křesťanských z Vlach, Řecka a z Němec, rozličně nás učíce...‘‘ a tak došlo k vyplnění Rostislavovy žádosti. Misie se 

pak záhy musela obrátit do Říma k papeži o potvrzení staroslověnštiny jako liturgického jazyka. Papež vyhověl a 

dokonce jmenoval Cyrila biskupem a po jeho smrti 14.února 869 pak Metoděje arcibiskupem sirmijským a biskupem 
pro budování slovanské církevní provincie v říši Velkomoravské. A fungovalo to. Lid naslouchal věrozvěstům ve 

vlastním jazyce a ochotně přijímal křesťanství, i když konflikty s východofranckou říší a spory mezi ,,liturgickými 

latiníky‘‘ a ,,proponenty slovanštiny‘‘ pokračovaly dál.  Situace se zlepšila až po míru ve Forchheimu v roce 874 

(dosaženého už i s pomocí českého Bořivojova vojska), po kterém byl mezitím Bavory zajatý arcibiskup Metoděj 
propuštěn, ujal se úřadu a byl v úřadě moravského arcibiskupa potvrzen papežem v roce 880.               >>>>>>>>>> 

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

  Správní rada zve krajany na nedělní mše celebrované Otcem Vojtěchem Eliášem,  
                                                                                     biskupským vikářem  

21.července a 25.srpna vždy ve 14 hod. v kapli kláštera Maria Assumpta,  

20 Kensington Square, W8 5HN 
(za rohem od býv. obchodního domu Barkers - metro High Street Kensington, autobus tamtéž i Gloucester Rd.) 

                     Pak následuje obvyklá diskuse/posezení vedle v Heythrop College (obvykle v Davey Room) 
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).Telefon na kněze: 07999 986 199.Také nám dejte vědět o nemocných, 

kteří by chtěli, aby je kněz navštívil : pošlete email na info@velehrad.org.uk 

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

 
 

 



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

Bože cos ráčil... (pokračování ze str. 1) 

     Po smrti Metoděje (6.dubna 885)  spory neustávaly,  

Svatopluk se na jeho nástupce Gorazda nakonec  
rozhněval a nechal jej i s přívrženci z Velkomoravské  

říše vyhnat. Staroslovanské křesťanské tradice a  

písemnictví s Cyrilicí -- s výjimkami, jako sázavský  
klášter – pokračovaly dál už ve východní Evropě, od  

Bulharska po Srbsko a okolí v následujícím století.  

      Nejnovější vykopávky odhalují rozsah dědictví  

cyrilometodějské mise s řadou kostelů v Mikulčicích,  
Znojmě, Děvíně, Nitře až po jejich soustředění v  

dávném Veligradě (v celém okolí Starého Města u  

Uherského Hradiště až po Modrou). Dá se také  
konstatovat, že -- po zničení Velkomoravské říše  

nájezdy Maďarů -- se díky onomu pokřtění Bořivoje a 

Ludmily přesunulo těžiště snah o ,,zachování  
duchovního dědictví otců‘‘ a tedy tehdy slovanských  

věrozvěstů, do Čech. Tam zejména sv.Václav a               Kaple Maria Assumpta a Heythrop College a dole ,,nový Velehrad‘‘ 

Boleslav II. (jehož sestra Doubravka byla provdána za  

knížete Měška a přinesla tak křesťanství do Polska)  
křesťanské tradice dál nejen udržovali, ale i 

rozvíjeli a mladší sourozenci přemyslovských knížat  

je pak znovu budovali i na Moravě. Dá se též tvrdit, že  
tak došlo i k posílení české státnosti a k menší  

závislosti na Římské říši. Význam svatých slovanských  

věrozvěstů pro naše církevní i státní dějiny byl tedy  
v onom kontextu naprosto zásadní. /jn/  
 

SPRÁVNÍ RADA INFORMUJE                                      

Náš Velehrad o 50 let dál...         

Dobrých zpráv není nikdy dost. I proto je velkým potěšením, že nyní můžeme všem přátelům sdělit, že jednáni, která 

jsme s pomocí právních poradců naší charity vedli poslední měsíce, dospěla ke konci a v minulých dnech jsme 

uzavřeli kupní smlouvu na nový dům pro Velehrad. A po již provedené ,,contract exchange"  nic nestojí v cestě tomu, 
aby se nový londýnský Velehrad objevil na mapě.  

     Současný uživatel domu, umělecká instituce, která v domě sídlí více než osmdesát let, potřebovala šestiměsíční 

dobu do ,,completion" (termín pro fyzické předání nemovitosti). Máme tedy čas nejen k tomu, abychom se měli na co 
těšit, ale zejména k tomu, abychom naplánovali a připravili úpravy a další práce, které jsou nutné k tomu, aby dům 

optimálně sloužil svému novému účelu.  

     V mezidobí, kdy po zbytek tohoto roku a první část 2014 nemáme pro velehradské a další aktivity vlastní střechu 
nad hlavou, se podařilo najít velmi příjemnou dočasnou náhradu: Heythrop  College na Kensington Square (velmi 

blízko stanice metra High Street Kensington). Zde jsme v posledních měsících uskutečnili již několik setkání a v 

přilehlé kapli proběhla řada českých nedělních mší. V těchto prostorách budou aktivity pokračovat a plánujeme tam  

i tradiční slavnosti: Svatováclavskou v září a Mikulášskou v prosinci. 
       Příští rok tomu bude právě půl století od doby, kdy Otec Lang s dalšími přáteli získali pro československou 

exilovou komunitu dům v (tehdy) chudé čtvrti Notting Hill. Jak lépe oslavit toto výročí, nežli tím, že naše velehradská 

charita získá pro krajany krásnou budovu (s velkou zahradou a v nádherné čtvrti Londýna),  která pro společenský a 
kulturní život naší krajanské komunity nabídne  zcela nové možnosti.   /ajs/ 
 

ZPRÁVY Z KOMUNITY A LONDÝNA 

Kniha Volá Londýn  vzbudila velký zájem 
Už po uzávěrce minulého čísla se v sále českého velvyslanectví konala 

po pražské i londýnská oslava vydání knihy Volá Londýn dlouholetého 

redaktora československého a českého vysílání rozhlasu BBC Milana  
Kocourka (na snímku při prezentaci s ex-kolegyní Zuzanou Slobodovou). 

Kniha už vzbudila pozornost ve vlasti neboťse snaží  -- a to úspěšně –  

mapovat téměř tři čtvrtě století dlouhé dějiny československého i  

českého vysílání a navíc ilustruje i atmosféru v redakci i mimo ní  
svědectvími a vzpomínkami dvanácti ex-kolegů a ex-kolegyň.  >>>>> 
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**************************************************** 
Kniha Volá Londýn  vzbudila velký zájem (pokračování ze str. 2)                                                                                                                 
      Jak známo, československé vysílání BBC začalo vlastně hned po vypuknutí Druhé 

světové války z iniciativy britského kabinetu a rok nato bylo přesunuto z dnes  
obnoveného centrálního sídla televize BBC a zakotvilo na více než sedmdesát let ve  

známém Bush House, nedaleko Fleet Street. Nejstarší generace si ještě pamatuje  

povzbudivé projevy Jana Masaryka a členů londýnské Benešovy vlády právě na vlnách 
československého vysílání. Nikdo tehdy netušil, že po komunistickém puči bude za 

tři roky po vítězství nad nacismem znovu od roku 1949 BBC do republiky vysílat a  

objeví se řada známých hlasů z války, nyní exulantů. Vysílání řídili až do roku 1980  
Britové a naši exulanti byli jejich zástupci, avšak to v ničem neubralo na kvalitě  

programů a jejich tvůrců, ba naopak. Od literáta a lingvisty Karla Brušáka a hudebníka 

Karla Janovického, přes ,,knihomola‘‘ a znalce mezinárodních vztahů Zdeňka  

Mastníka, až k dalšímu lingvistovi Petru Brodovi, Zuzaně Slobodové a mnoha dalším,  
včetně spolupracovníků (např. básník Ivan Jelínek, či náš velehradský kněz, Otec  

dr. Jan Lang). Od počátku devadesátých let přicházeli z domova noví, mladí novináři  

(Mirek Krupička, Julek Neumann, Ivan Kytka a další), došlo k rozdělení na české a slovenské vysílání a česká redakce 
se nakonec v roce 2000 přestěhovala na šest let do Prahy. O tom všem, včetně práce i vztahů v redakci, zábavných 

historek a zákulisí vysílání pojednávají ony zmíněné vzpomínky a rozhovory s řadou pracovníků i spolupracovníků, 

které dělají historický dokument zábavným i úsměvným a vložené CD zas pomáhá osvěžení paměti. Gratulujeme 
Milanu Kocourkovi i Ottovu nakladatelství v Praze a děkujeme pracovníkům velvyslanectví za uspořádání akce... /jn/  
 

Za co vše je zodpovědný sekretář arcibiskupa, 
se dozvěděli ti krajané, kteří v počtu tří desítek přišli na nedělní bohoslužbu v kapli kláštera Maria Asssunta a 

následnou přednášku Otce Msgre Tomáše Rouleho ve vedlejší Heythrop College 2.června. Kromě duchovní potravy, 
včetně kázání Otce Tomáše se tak krajané dozvěděli, jak nabitý může být jeho den, když se ,,něco důležitějšího‘‘ děje. 

V případě tajemníka pražského arcibiskupa a kardinála Dominika Duky je ovšem to ,,důležitější‘‘ téměř na denním 

pořádku. Od příprav zasedání České biskupské konference, přes návštěvy farností diecése s biskupy, přijímání 
delegací či kolegů kardinálů, účasti na různých slavnostech a diplomatických setkáních a podobně. A tajemník musí 

vše připravit, zapracovat  data do rozvrhů, vést agendu, atd. Zkrátka je toho hodně a my děkujeme za vysvětlení.... 
 

Z LONDÝNA A KOMUNITY VE ZKRATCE 

o 23.června se v UCL, Torrington Sq., WC1 konalo v rámci Open City Docs Fest promítání dokumentárního filmu o 

životě a práci režisera Karla Reisze pod názvem ,,This Filming Life‘‘ režisérky Petry Všelichové. Reisz byl 

zakladatelem Free Cinema Movement filmem We are the Lambeth Boys (1958) a přitom jen relativně krátce předtím 

přijel do Británie jako poslední dítě dětských židovských železničních transportů z Prahy, organizovaných v roce 1938 
Nicolasem Wintonem. Promítání bylo britskou premiérou filmu a následovala diskuse s režisérkou, producentkou 

Jarmilou Hoznauerovou a Reiszovým spolupracovníkem, filmařem Stephenem Frearsem (The Queen, Dangerous 

Liasons) a občerstvení. Zahrála česká skupina DVA. Spoluorganizátorem bylo České centrum. O  Biskup Alan Hopes, 

se kterým vedla Správní rada diskuse o povolování bohoslužeb na londýnském Velehradě byl přeložen.  >>>>>>>>                                                                                                
 
                                                                                                     Otec Tomáš  

                                                                                                                                                                                                          při                        
                                                                                                     promluvě  
                                                                                                     během         
                                                                                                                                                                                                          krajanské  
                                                                                                     bohoslužby 

                                                                                                                                                                                                          v naší  
                                                                                                                                                                                                          dočasné 
                                                                                                                                                                                                          kapli na 
                                                                                                                                                                                                          Kensington  

                                                                                                                                                                                                          Square 
                                                                                                                                                                                                          apohled     
                                                                                                     mezi 
                                                                                                     farníky...             
 
 
****************************************************  

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 LONDÝNA A KOMUNITY VE ZKRATCE (pokračování ze str.3) 

Biskup Hopes byl jmenován biskupem East Anglia, poté co ,,tvrdě pracoval v přistěhovaleckých komunitách‘‘.  

Jeho mottem je nyní ,,skromnost a prostota‘‘ k čemuž jej údajně inspiroval papež František.Nezbývá nám než mu 

blahopřát...  O  Slovakia through the eyes of Karol Plicka byl název výstavy, kterou společně uspořádaly slovenské a 
české velvyslanectví, Slovenské národní muzeum a BCSA. Vernisáž 13.června zahrnovala úvodní přednášku Ivana 

Plicky a film Zem spieva. O  15.června uspořádala BCSA každoroční hojně navštívenou  
Garden Party v prostorách českého a slovenského velvyslanectví. 
 

ZPRÁVY Z DOMOVA 

Moravský Velehrad se připravuje na 
velké výročí... 
 

Hlavním dnem Cyrilometodějských oslav bude pátek 5.července, ve státní  

svátek, kdy se bude na nádvoří před velehradskou bazilikou konat od 10.30  

slavnostní bohoslužba za účasti biskupů z Čech, Moravy a Slezska, na které  
bude hlavním celebrantem papežský legát, kardinál Josip Bozanić z  

chorvatského Záhřebu. Slavnostní bohoslužbu budou vysílat v přímém  

přenosu Česká televize i Český rozhlas Praha. Slavnostní mši budou  
předcházet už od časného rána další bohoslužby Národní pouti uvnitř baziliky v 6, 7 a 8 hodin. Od 8.15 začne vlastní 

program na nádvoří, který bude zahrnovat modlitbu růžence, vyslání mladých misionářů a pěvecká vystoupení.  

      Den předtím, 4.července,  se budou na Velehradě konat už 14. Dny lidí dobré vůle. V areálu Archeoskanzénu na 

Modré bude v 9 hodin zahájena výstava Cyril, Metoděj a Veligrad, jinde se budou konat semináře na témata jako 
,,Škola lásky v rodině‘‘ a podobně. V prostorách Stojanova gymnázia budou odpoledne probíhat vernisáže výstav 

krajek, výtvarných děl vězňů, vítězných snímků fotografické soutěže i soutěže v malování a vybrané projekty pro 

podporu formou dárcovkých sms, papežská misijní díla, církevní hnutí a komunity. 
      Dny lidí dobré vůle vyvrcholí večerním koncertem se stejným názvem na pódiu před bazilikou. Koncert začne 

v 19.30 a od 20 hodin jej bude v přímém přenosu vysílat Česká televize a Radiožurnál rozhlasu. Konferenciéry budou 

Pavel Kříž a Barbora Černošková za režie Vojtěcha Fatky a vystoupí například operní pěvci Franco Vassallo, slavný 
barytonista z Itálie a mezzosopranistka Kai Ruutel z Estonska, sólista ND Roman Janál, slovenská sopránistka Simona 

Houda-Šaturová, Filharmonie Bohuslava Martinů ze Zlína a Jiří Pavlica s Hradišťanem a představí se i vybrané projekty 

občanské společnosti. V 21 hodin pak začne v bazilice program církevních hnutí a komunit, půlhodiny poté bude 

v areálu Archeoskanzenu promítáno ,,dokudrama‘‘ Cyril a Metoděj – apoštolové Slovanů a od 23 hodin bude v bazilice 
sloužena půlnoční bohoslužba. Česká televize také na ČT2 odvysílá večer ve 20.35 dokument Bazilika o zápasu o 

Velehrad za komunismu a v neděli pak v 10.30, opět na ČT2, dokument o Kralické bibli pod názvem Pod ochranou 

Žerotínů. V sobotu se pak sejde ČBK na plenárním zasedání.  
 

Slovensko usporiada národnú púť v Nitre 
Vyvrcholením slovenských oslav 1 150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda v celej krajine bude cyrilo-metodská 

národná púť v Nitre v piatok 5. Júla. Slávnostnú svätú omšu o 10:00 hodine bude  na Svätoplukovom námestí v Nitre 

sláviť osobitný vyslanec Svätého Otca kardinál Franc Rodé, C. M. spoločne s biskupmi zo Slovenska, Čiech, Poľska, 
Ukrajiny, Maďarska, Bosny a Hercegoviny, Chorvátska, Talianska a Grécka. Očakává sa účasť najvyšších štátných 

predstaviteľov a Svätú omšu odvysielajú naživo televízie RTVS, TV LUX a Rádio Lumen.  

       Na štátny sviatok, deň predtým aj deň potom je pripravený bohatý program duchovných a kultúrnych akcií. Po 
svätej omši je naplánovaná prezentácia pamätnej dvojeurovej mince a slovenskej poštovej známky k 1 150. výročiu 

príchodu Cyrila a Metoda a v Katedrále sv. Emeráma vo štvrtok otvoria výstavu starších i najnovších archeologických 

nálezov súvisiacich s počiatkami kresťanstva na Slovensku.  

       Pred vyvrcholením osláv sa bude od 2. do 4. júla v Nitre konať aj plenárne zasadnutie KBS.      
       14.júna začalo  trojtýždňovú cestu po stopách svätých Cyrila a Metoda sedem cyklistov z  

Nitry vo veku od 58 do 68 rokov. Najprv absolvovali cestu vlakom do gréckeho Solúna  

(Thessaloniki) a odtiaľ putujú na bicykloch až do Nitry na sedemnásť etáp, pričom každá ma  
približne sto kilometrov. Do mesta pod Zoborom by sa mali vrátiť 5. júla, teda na sviatok našich  

vierozvestov. /Podľa TK KBS/ 

****************************************************  
             BCSA - British, Czech & Slovak Association srdečně zve na tradiční ,,Get to know you''  
   10.července od 19 do 23 hod v Čs. nár. domě, 74 West End Lane, NW6, (koná se vždy 2. středu v měsíci)  

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

Bezvládí v ČR pokračuje 
Politické bezvládí v ČR pokračuje, neboť prezident Miloš Zeman jmenoval po odstoupení premiéra Nečase kvůli 
skandálu s jeho poradkyní Janou Nagyovou premiérem ,,budoucí‘‘ úřednické vlády levicového ekonoma Jiřího 

Rusnoka. Ten nyní hledá vhodné kandidáty na ministry. Přitom by vláda musela požádat do měsíce parlament o 

důvěru, kterou by zjevně těžko dostala a šaráda by začala nanovo. Zeman přitom odmítl jmenovat premiérkou 
kandidátku dosavadní vládní koalice, předsedkyni parlamentu Miroslavu Němcovou.  
 

Obetiam komunistického režimu z Oravy 
V nedeľu 2. júna bola v Námestove slávnostne odhalená pamätná tabuľa obetiam komunistického režimu z Oravy s 
textom: "Z veľkej úcty a vďačnosti biskupovi Jánovi Vojtaššákovi, sestre Zdenke Schelingovej, kňazom Viktorovi 

Trstenskému a Štefanovi Šmálikovi a všetkým ďalším obetiam komunistického režimu z Oravy: väzneným, 

prenasledovaným a narukovaným do PTP pre vernosť kresťanskej viere, slobode a demokracii, pre vzťah k rodnej 

zemi a pomoc prenasledovaným kňazom." (KBS) 
 

DOPISY Z KOMUNITY A ODPOVĚDI 

Američané a osvobození Československa... 
Milá paní Ludikarová, díky za poslání odkazu celého  článku o osvobození Československa (části zde reprodukuji) 
http://www.militaryhistoryonline.com/wwii/articles/liberation/1945.aspx  pod titulem: The Liberation of Western 

Czechoslovakia 1945 z pera mladého historika Bryana J. Dickersona.)  S radostí jsem si početl, neb je opravdu 

podrobný. Škoda, že nejde o oficiální vládní materiály, které by vyjasnily jaké politické instrukce a proč gen. 

Eisenhower dostával od prezidenta Trumana (nebo jednal sám?) a jaké za tím byly mezinárodní dohody. Přesto - a 
v tom s Vámi nyní musím souhlasit - text naznačuje jen slabě existenci předchozí dohody s Moskvou o demarkační 

linii, i když hovoří o obou – Eisenhowerových rozkazech i o ,,žádostech‘‘ ‚,greatly alarmed‘‘ Rusů, aby se jí držel...  

Zajímavé jsou však odkazy na po únoru zveřejněné depeše (viz. pozn.) a ty bude nutné najít a přečíst! Takto to 
opravdu spíše vypadá, že Ike jednal sám a mohl jednat jinak. A to se člověku stále nechce věřit. Srdečně Váš JJ 
 

The military situation was changing rapidly in central Europe. Not surprisingly, this made co-ordination between the Western Allied 
and Soviet armies very difficult. In a cable sent through the U.S. Military Mission in Moscow to General Alexei Antonov of the Soviet 
High Command on 30 April, Eisenhower had raised the possibility of his forces advancing up to a line that ran south-easterly from 
Karlovy Vary through Plzen to Ceska Budejovice. Then, two days later, Montgomery's forces finally captured Lübeck on the Baltic, 
and pushed on to a line that ran from Wismar through Schwerin to Doemitz. His forces arrived in all three places scant hours before 
the Soviet forces. On 4 May, Eisenhower decided to send Patton into Czechoslovakia. He sent a cable to Antonov informing the 
Soviets of this, along with the possibility of an advance all the way to the east bank of the Vltava River. Such a move naturally 
would include liberating at least part of Prague, because the river ran through the middle of the city.[16]  
        Thus, on 4 May, Patton got his wish. At 1930, Bradley telephoned him with the news of Eisenhower's decision. Patton was to 
attack into western Czechoslovakia to the Karlovy Vary-Plzen-Ceske Budejovice line. He was also to be prepared to advance 
beyond that line upon further orders. To bolster his forces, Major General Clarence Huebner's V Corps was being transferred from 
First Army to Third Army. Bradley asked Patton when he could commence his attack. Patton replied that he could attack the 
following morning. "He [Bradley] was somewhat incredulous, but as we were pretty well used to each other, he believed me," Patton 
later wrote in his memoirs.[17] 
      The Soviet High Command was greatly alarmed that Eisenhower was considering an advance to the east bank of the Vltava 
River. Antonov replied to Eisenhower's cable of 4 May the very next day after it was received. In his reply, Antonov requested that 
Eisenhower not advance beyond the Karlovy Vary - Plzen - Ceske Budejovice. He also reminded him that the Soviets had halted 
their drive on Lübeck a couple days prior at Eisenhower's request.[34  
      While Third Army soldiers were headed relentlessly towards Prague, Bradley attempted to relay Eisenhower's halt orders to 
Patton. He finally reached Patton by phone after the latter returned from Sunday church services. "The halt line through Pilsen is 
mandatory, George, for V and XII Corps," Bradley informed him. He also ordered Patton not to send recon patrols any farther than 
five miles north-east of Plzen. Patton's objections were vigorous but futile.[48]  
      In the headquarters of 16th Armored Division, Sol Polish was serving as the Division Message Center Officer, which made him 
responsible for deciphering encoded communications. At around 1600, he received a message from V Corps directing the division 
to halt its forward advance and maintain a defensive perimeter five miles north of Plzen. "I was amazed to learn that General Patton 
would hold a complete armored division in limbo while Prague was still in German hands," he later recalled. "I hand delivered the 
message to General Pierce, our Commanding General and this caused us to recall Combat Command B from their advance to 
Prague." Some time later, Polish learned that the halt order originated with Eisenhower.[49]  
       Slowly but surely, word was passed down the chain of command to halt the armored forces. According to Gaston Gee, his 
reconnaissance unit of the 4th Armored Division's 51st Armored Infantry Battalion made it to the outskirts of Prague. Units of the 
16th Armored Division were also halted short of Prague. "We were 17 miles from Prague on the 6th [of May] and they turned us 
around and brought us back," Sgt. Jack Gallagher of the 5th Tank Battalion later recalled. Pvt. Ed Krusheski recalled that his unit of 
the 69th Armored Infantry Battalion was within eleven miles of the city before being recalled. The 69th Armored Infantry's 
commander, Lt. Col. George B. Pickett, later wrote his reconnaissance platoon got half way to Prague before being recalled.[50]  
       Many of the American soldiers could hear the radio broadcasts from Prague. Czech partisans from Prague made their way to 
forward units of both the 4th and 16th Armored Divisions to request immediate help against the Germans.  
These requests were passed on went all the way up the chain of command through Third Army and Twelfth Army Group to 
Eisenhower's own Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force (SHAEF) itself. "At 0415 hours 6 May 1945, Prague asked                                                                                                                                                                           
again for American support by planes &tanks during the day," read one of several messages from the Czech Military Mission >>> 
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**************************************************** 

Američané a osvobození Československa (pokračování ze str. 5) 

to Eisenhower. "The population holds down firmly, but support necessary, we appeal for it." Hearing the radio broadcasts coming 
from Prague, the Czechoslovak government in London sent also urgent appeals to Eisenhower through its Military Mission.[51]  
Despite the repeated calls for help from Prague and the lack of German resistance to American forces, Eisenhower did not permit 
Third Army to continue its drive on Prague and the rescue of the embattled citizens of the city. Instead he informed the Soviet High 
Command of their requests and of his intentions to abide by the Karlovy Vary - Plzen - Ceska Budejovice halt line.[52]’’       
Poznámka autora [16]: These cables may be found in Chandler, pp.2664-5 and 2679-80.; See also U.S. Department of State. 
"Correspondence Between SHAEF and Soviet High Command Concerning Decisions To Halt Allied Forces in 
Czechoslovakia." Department of State Bulletin . May 22, 1949. pp.665-7. Under intense criticism following the Communist coup in 
Czechoslovakia, the State Dept. published Eisenhower's and Antonov's cables in an attempt to set the record straight. 
 

Nenechte si ujít, aneb trochu kultury v Londýně v červenci 
o    4.července  v 19.30 zahraje ve Wigmore Hall  Belcea Quartet s Tillem fellnerem u klavíru. Na programu: 

Schubertovo Smyčcové Trio v B, Mozartův Smyčcový kvartet v B, Dvořákův klavírní kvintet č.2 v Adur. Info: 

Wigmore Hall, 36 Wigmore St., London W1U2BP, tel.: 020 7935 2141 a www.wigmore-hall.org.uk  

o    15.července v 19.30 se v Royal Albert Hall představí v rámci Proms 2013 Bamberg Symphony Orchestra a Arditti 

Quartet pod taktovkou Jonathana Notta s programem Helmut Lachenmann: Tanzuite mit Deutschlandlied a  

s Mahlerovou symfonií č. 5 v Cmoll.   Info: www.bbc.co.uk/proms a www.royalalberthall.com a 0845 401 5040.     

o     20.července ve 12 hodin vystoupí v divadle The Place, 17 Duke’s Road, London WC1H 9PY, tanečnice Andrea 

Miltnerová s programem pro děti do 10ti let v rámci Something happening for the Kids. Program  umožní řadu 
interaktivních zábav zapojujících děti do hry a tance. Info: 7121 1100 – vstup 6 liber a 20 liber za skupinu čtyř.  

o    21.července v 11.30 zahraje ve Wigmore Hall (info viz výše) Talich Quartet s programem Mozart: Smyčcový 

kvartet v G a Dvořákův Smyčcový kvartet č.12 v Fdur.  

o  V sobotu 13.července přednese ve Welcome Collection Conference Centre, 183 Euston Rd., NW1 2BE přednášku 

,,Úvod do řízené a kontrolované detoxifikace‘‘ český lékař, propagátor přírodní léčby a autor dr.Josef Jonas. 
Přednáška se bude zabývat jeho metodou Joalis, která je údajně už aplikována pěti sty therapisty v deseti evropských 

zemích. Je nutné se předem kvůli omezené kapacitě sálu zaregistrovat na info@joalis.eu   

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

    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 - zatím zasílejte až 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 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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