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Nco takového jsme v Londýn a zejména na londýnském Velehrad už
dlouho potebovali. Návštva kardinála Dominika Duky totiž nebyla jen
návštvou vrcholného pedstavitele eské katolické církve a potvrzením
toho, emu Angliané íkají ,,speciální vztahy‘‘, tedy velmi dobré vztahy,
kterým se podobn (i když náležit zvelieno) jako ta malá Británie s
velkou Amerikou, tší i malý londýnský Velehrad s vedením naší církve
doma. Tuto oblibu, která je samozejm v nejvtší míe dána vpravd
djinnou velikostí Otce Langa a jeho díla, už ostatn pedtím potvrdila i
nedávná návštva pražského generálního vikáe Otce Slavíka. Tentokrát
však šlo o ješt více, o jakousi ozvnu onch as Otce Langa. A už pes
kardinálovo Anglofilství, dané vojenskou službou jeho otce v naší 311.
bombardovací peruti RAF za Druhé svtové války, nebo prostednictvím
Kardinál Duka bhem diskuse v kapli Velehradu
jeho skromnosti, schopnosti naslouchat druhým, bezprostednosti
(bez jakékoli dávné pompéznosti nkterých sluh Božích v ele dávné církevní hierarchie) a ekumenické vstícnosti i
humoru, který ocenily i esky hovoící britské poloviky nkterých našich krajan. To vše, spolu s jeho znalostí djin –
a to i tch britských – psobilo na mnohé úastníky kardinálovy bohoslužby na našem londýnském Velehrad i následné
diskuse pímo v kapli i pak i dole v sále jako uklidující a povzbuzující balzám na duši, evokující nkdejší pítomnost
Otce Langa. A pi kardinálových slovech ped bohoslužbou na téma blížícího se 1150. výroí píchodu sv. Cyrila a
Metodje na Moravu, porovnání jejich mise s misí sv. Augustina do Británie a s mnohem pozdjší misí Otce Langa na
tchto ostrovech a pi píslibu nejprve obasného a pozdji snad i trvalého posílání knze na Velehrad všichni zajásali.
Návštva, jak už eeno, potvrdila mezi jiným dokonce i to, že dnešní eská církev má v osob svého vdce zjevn
rozhodn mnohem blíž k odkazu oné Wojtylovské pirozenosti studentského duchovního vdce v papeži Janu Pavlu II.
i k Reinsbergovskému duchu skautské pokory i renesanní zvídavosti nkdejšího faráe od Matky Boží ped Týnem,
nebo k étosu obtavé služby bl. Zdislavy, než k nkterým jiným postavám jejích djin. O tom všem svdil i výbr míst,
která byla navštívena i koordinace s programem eské vojenské mise. Každé položení vnc, i jen postání ped tím i
oním místem spojeným s prseíky našich a britských djin mlo svou vypovídací schopnost. Od hrobu sv.Edwarda
Vyznavae, pes hrob ,,Dobré královny Anny eské‘‘ a pamtní desku našim bojovníkm, i úast na nešporech ve
Westminsterském opatství, až po základnu Cosford a nakonec i vojenský hbitov s adou eských a slovenských hrob
našich hrdin v Brookwoodu. A ona zmínná koordinace s programem eské vojenské mise pod vedením generála
Picka jen potvrdila skutenost, že komunismus se zhroutil už dost dávno a že nyní je teba hledt do budoucnosti. Ano,
na návštvu kardinála Dominika Duky budeme urit velmi dlouho s radostí vzpomínat./jn/
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Letošní první kvtnový víkend jsme na londýnském Velehrad
mli obzvláš vzácného hosta: pražského arcibiskupa a eského
primase Dominika Duku, kterého dva msíce ped tím papež
jmenoval kardinálem. S ním pijel i Otec Vojtch Eliáš (který již
díve byl hostem Velehradu, a který v souasnosti vede eskou
katolickou Charitu) a vrchní ceremoniá pražské arcidiecese Mgr.
Vojtch Mátl.
Plánování a píprava návštvy pana kardinála
Myšlenka této návštvy vznikla bhm loské návštvy
generálního vikáe pražské arcidiecéze Mons. Michaela Slavíka,
který s námi v kapli Velehradu oslavil svátek svatého Václava.
Ml jsem možnost sledovat jak se myšlenka postupn stávala
plánem a skuteností, i díky tomu, že moje žena Ludmila
(sekretáka Správní rady) již nkolik msíc pracovala v Praze
Shora dol: Mše na Velehrad; diskuse v sále; pietní akt v
pro to, aby se návštva uskutenila. Po tom, co pro návštvu byla Brookwoodu a kardinál s veterány (zleva) plk. Rudolfem
rezervována konkretní data v kalendái, pevzala úlohu pípravy a apkem, velitelem tanku z První s. obrnné brigády od
koordinace ve spolupráci se všemi, kdo se na realizaci návštvy Dunkerque a plk. Arnoštem Polákem, navigátorem z 311ky
podíleli. V echách to krom pražského arcibiskupství byl
generální štáb eské armády (s panem kardinálem na návštvu do
Anglie pijel také náelník generálního štábu armádní generál
Vlastmil Picek a hlavní kaplan armády R plukovník Jan Kozler).
V Anglii hrál dležitou roli zastupitelský úad eské republiky
(návštva kardinála - i když polooficiální - má "rating", který
odpovídá návštv hlavy státu). Dležitá byla i dohoda s
westminsterskou diecézí, nebo pan kardinál se setkal také s
anglickým katolickým primasem arcibiskupem Vincentem
Nicholsem. Vzhledem k rzným bodm kardinálova programu
(napoítal jsem jich celkem 14) bylo také teba zajistit kooperaci
dkanství St. Paul's Cathedral a Westminster Abbey, Svazu
eskoslovenských letc a Royal Air Force (liaison s RAF
zajišoval vojenský pidlenec eského velvyslanectví).
Prbh návštvy
Bylo obdivuhodné, že - mnohokrát revidovaný - "minutovník"
pohyb pana kardinála, i vetn bod spolených s armádní
delegací, fungoval naprosto spolehliv až do posledních hodin.
Bohužel k "zádrhelu" došlo pi posledním bodu na stran dopravy –
nikoliv pana kardinála, ale našich pátel, kteí se zúastnili mše a
spoleného oberstvení v nedli na Velehrad: autobus, který
jsme objednali k cest z Velehradu na vojenský hbitov v >>>>







uvádné skladatelem Karlem Janovickým

ve tvrtek 14. ervna v 18.30 v sále velvyslanectví
Opera byla napsána pro barokní Schwarzenbergské zámecké divadlo v eském Krumlov s premiérou v r. 1768 a je
sehrána v originálním provedení a zpívána v Italštin s anglickými titulky
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Brookwoodu, pijel na Velehrad s hodinovým zpoždním, nebo
se ped tím dostal do pedolympijského bezpenostního cvieni na
letišti Heathrow. Skupina z Velehradu tak bohužel dorazila do
Brookwoodu až na konec pietní ceremonie u pomníku
eskoslovenských padlých. Shromáždní v Brookwoodu bylo
poslední zastávkou pana kardinála i náelníka generálního štábu,
kteí poté odletli zpt do vlasti.
Sám jsem se zúastnil asi poloviny návštv a setkání, které –
vždy usmvavý a pátelský - kardinál Dominik Duka absolvoval.
Spolu s nkolika leny Správní rady a zástupci eského
velvyslanectví jsem mohl doprovázet pana kardinála a jeho kolegy
i na sobotní nešpory (Choral Evensong) ve Wesminster Abbey.
Kanovník Vernon Whites zde nejen pana kardinála uvítal a uvedl
do chrámu, ale po bohoslužb celou skupinu, i s delegací eské
armády, po opatství provedl. Nejprve do uzamené ásti, kde
odpoívají králové a královny (i s hrobkou Anny eské - dcery
Karla IV ) a pak také do ambitu k pamtní desce pipomínajíci
eskoslovenské vojáky padlé za druhé svtové války. Tam pan
kardinál Dominik Duka a armádní generál Vlastimil Picek položili
vnce a pak jsme - za vedení Otce Vojtcha Eliáše - zazpívali
chorál "Svatý Václave" a eskou národni hymnu.
Nedlní mše svatá, kterou pan kardinál sloužil v peplnné
velehradské kapli (s video penosem do pilehlé místnosti) a
následující beseda, zanechaly hluboký dojem ve všech pítomných.
Dík patí poetné skupin tch, kdo mli podíl na výrazném
úspchu návštvy pana kardinála v Londýn. Dík však patí i tm,
kdo se jednotlivých „akcí“ zúastnili a pispli svým dílem k milé
a pátelské atmosfée, které jsme se pi všech tch setkání tšili.

Katolické noviny: První ohlas v eském tisku

Dovolte zde krátký citát z Katolického Týdeníku .18:
„Návštva pana kardinála Dominika Duky je pro naši krajanskou
londýnskou komunitu velkou poctou a uznáním. Je to vyvrcholením
dlouholetých snah v pokraování eské katolické misie, kterou
založili a víc jak padesát let skvle vedli jezuité Otec Rochla, Lang
a Pazderka,“ svila se KT Ludmila Stán z londýnského centra
Velehrad. Podle ní tato událost vlila krajanm nadji, že eská
katolická církev zde i nadále pomže udržovat a rozvíjet
dlouholetou tradici eského náboženského života.

Kardinál a dál...
Jsem rád, že mohu podat tak dobrou zprávu o významné
návštv z Prahy. Jist nejsem sám, kdo ml také radost z toho, že
Velehrad se stal na ti dny domovem eského primasa v Anglii.
Rád bych nyní, v této souvislosti, napsal ješt pár ádek k tématu,
které se dotýká nejen naší charity a komunity kolem londýnského
Velehradu, ale i dalších esko-slovenských krajanských skupin v
Londýn. Jedná se o naše londýnské sídlo – dm Velehrad na
Ladbroke Square.
>>>>>>

Další momenty z návštvy kardinála Duky na londýnském
Velehrad a v Brookwoodu (shora dol): Závr mše ve
velehradské kapli; veselení v sále pi oberstvení a projev
a modlitba kardinála na voj. hbitov v Brookwoodu



Pomáha Slovákom vo Velkej Británii pri hadání si práce a ubytovania, poskytuje užitoné rady pre život a štúdium vo Velkej Británii a v neposlednom
rade disponuje možnosami, ktoré pomáhajú rozvoju slovensko-britských vzahov vo všetkých sférach (podnikateskej, sociálnej, kulturnej).

http://www.slovenskecentrum.sk
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Trochu historie
V šedesátých letech minulého století dm – dnešní Velehrad - získali pro naši krajanskou komunitu otcové Lang a
Rochla (s finanním pispním Miss Roxany McKay a nkolika dalších pátel). Založili neziskovou organizaci zvanou
„St.Venceslaus House – Velehrad“ (registrovanou britskou charitu) a dm do ní vložili. Za chod charity a nakládání
s jejím majetkem zodpovídá Správní rada (Trustees, na které, podle britských zákon, dohlíží státní úad Charity
Commission). U kolébky tohoto projektu stál také náš „senior trustee‘‘ hrab Josef Czernin a je velmi dobré, že je stále
mezi námi a stále nese, s kolegy ve Správní rad, odpovdnost za další vývoj londýnského Velehradu.
Velehrad sloužil po adu desetiletí jako centrum, kterým prošly tisíce uprchlík – a po roce 1989 návštvník – z naší
vlasti. Byl také „hlavním stanem“, z nhož Otec Lang a jeho pátelé organizovali život naší komunity v Anglii a vedli
neutuchající boj proti totalitnímu režimu ve vlasti. Od roku 1989 se z domu stala levná, krátkodobá ubytovna nevalného
standardu, pro turisty z bývalého eskoslovenska, což domu neprosplo. Dm je ve velmi špatném stavu a vyžaduje
velice nákladnou kompletní rekonstrukci, která je daleko nad finanní možnosti naší charity. Dm za tch skoro padesát
let vydržel mnoho – zejména nedostatek ádné stavební údržby.

Velehrad 22 let po sametové revoluci

Dnes, po více než dvou desetiletích demokratického a svobodného vývoje ve vlasti, je situace zcela jiná. eši a
Slováci jsou spoluobany v Evropské Unii, mohou nejen svobodn cestovat, ale i v zemích EU pracovat. Poskytovat na
Velehrad levnou ubytovací kapacitu pro turisty není posláním naší charity. Pi tom ostatní funkce Velehradu
(spoleenské, kulturní, vzdlávací a pastoraní) narážejí na nedostatenou velikost spoleného prostoru. Bylo to zejmé
nejen pi nedávném setkání s panem kardinálem, ale i pi všech akcích v minulých letech. Napíklad loský koncert
sboru Stojanova gymnasia z moravského Velehradu se pro velký zájem a nedostatek místa nemohl konat na Velehrad,
ale konal se v prostorách eského velvyslanectví (díky velkorysosti pana velvyslance Žantovského). A na loské
„mikulášské“, kam pišlo 60 dtí s rodii ze všech kout Londýna a okolí, jsme museli odmítnout mnoho dalších rodin,
nebo na n prost nezbývalo místo – nehled na nedostaující sanitární vybavení. Dm byl, konec konc, postaven jen
jako rodinný domov.

Velehrad pro 21.století
Dležitá je i skutenost, že naše komunita již není skupina exulant odtržených od vlasti, ani naši hosté nepicházejí
se spacáky, aby si našli co nejlevnjší místo k pespání. Krom „starousedlík“, pichází na rzné akce na Velehrad i
množství lidí z ech, Moravy a Slovenska, kteí žijí v Anglii kratší i delší dobu, uí se tu anglicky, studují, pracují,
mají britské partnery, i reprezentují esko a Slovensko.
Dnešním potebám naší londýnské krajanské komunity by lépe vyhovovala budova, která by nabídla vhodný prostor
a zázemí pro setkávání krajan, a už se jedná o pednášky, výstavy, setkávání rodin, koncerty eských a slovenských
hudebník, setkávání ostatních spolk (S.V.U., Dvoákova spolenost, B.C.S.A... a dalších.) nebo o pastoraní aktivity
(jako nap. Svatováclavská a Svatojánská slavnost). Jinými slovy, londýnský Velehrad se bude muset sthovat. Je to
úkol, který dnes pedevším stojí ped Správní radou velehradské charity.
Správní rada uvítá podnty a názory z ad naší komunity. Takové pipomínky jsme dostávali i v minulých letech.
Anketa, kterou jsme uspoádali již v roce 2009, byla jedním z dležitých podnt a výrazn pispla k formování
stanoviska, které jsem se pokusil v tchto ádkách vysvtlit.
Správní rada bude i nadále informovat komunitu o dalším vývoji. Prosím všechny krajany o další podporu a pomoc.
Pipomínky lze zaslat na adresu: trustees@velehrad.org.uk
Z KOMUNITY I LONDÝNA


Vevyslanectvá eskej a Slovenskej republiky v Londýne hlásia, že 27. apríla spolone zorganizovali pre eských a slovenských
študentov a absolventov britských univerzít prvý esko-Slovenský majáles – tradinú májovú oslavu slobody a študentského života.
Program bol spojený s tradinou vobou kráa a miss majálesu. Prišlo pibližne 80 študentov z univerzít Oxfordu, Cambridge, LSE,
University of Westminster, UCL, Imperial College a alších.
>>>>>>



se bude jako vždy konat v sobotu 16. ervna od 15ti do 18ti hodin v zahradach velvyslanectví R a SR
Zveme i na
pravidelné ,,Get to know you'' od 19 do 23 hod v s. nár. dom, 74 West End Lane, NW6, vždy 2. stedu v msíci.
Píští bude 13.ervna. Další info na bcsa@bcsa.co.uk nebo na tel. 0208-795-4875 643 Harrow Road, Wembley, HA0 2EX
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Dozvídáme se, že 30.dubna zemel pokojn ve spánku ve vku 82ti let Dr. Milan Vavreka, po mnoho desetiletí známý a oblíbený
léka na Canvey Island v hrabství Essex a pedtím v pražské Thomayerov nemocnici. Poheb se konal 25.kvtna v basildonském
krematoriu. Dr .Vavreka zanechává syny Tomáše a Davida s rodinami a manželku Vru. Z Prahy pišla zpráva, že tam po krátké
nemoci zemel 8. kvtna ve vku nedožitých 92 let Vítzslav Vlasák, dávný pítel Otce Langa. Po 15 let dodával Otci Langovi
hlavikové papíry a pispíval finanními dary. Poheb se konal 8.kvtna ve strašnickém krematoriu a u sv.Ignáce. Za rodinu nás
informoval syn, ing.Pavel Vlasák.

JEDNOU VTOU Z LONDÝNA I ZAHRANIÍ

 Rok sv. Cyrila a Metodje na oslavu 1150. výroí píchodu sv. vrozvst na Moravu byl zahájen ve Vatikánu koncertem zlínské

Filharmonie Bohuslava Martin, která v bazilice Santa Maria Maggiore vystoupila spolen se souborem Hradišan 25. kvtna.

eské velvyslanectví v Londýn uspoádalo 22.kvtna každoroní pednášku Fóra britských, eských a slovenských

historik – tentokrát pednášel Dr. Jaroslav Miller z olomoucké univerzity na téma ,,Utopie Thomase Mora pichází do eského
msta, nebo-li Stedoevropské msto v ranném moderním období‘‘.  Hitler, Stalin a já se jmenuje filmový dokument Heleny
Teštíkové doprovázející 31. kvtna prezentaci knihy vzpomínek zemelé Hedy Margoliové-Kovalyové, ženy Rudolfa Margolia
popraveného po pražských procesech v padesátých letech, pod názvem Under a Cruel Star, prezentované autoriným synem
Ivanem v London Jewish Cultural Centre ve spolupráci s eským Centrem Londýn. 

Z DOMOVA


Štátny tajomník Ministerstva zahraniných vecí Peter Javorík prijal v Bratislave britského ministra pre Európu Davida Lidingtona.
Rokovaniu dominovala téma eurokrízy a jej konzolidácie, najme ako nájs rovnováhu medzi ozdravením verejných financií a
naštartovaním hospodárskeho rastu. Partneri hovorili aj o rozpote EÚ na r. 2014-20, kde sa prístup Slovenska a Vekej Británie líši
aj o situácii v súsednej Ukrajine. Slovensko sa poda ministerstva snaží o citenú podporu Kohéznej politiky v prospech menej
rozvinutých regiónov. (Slov.min.zahr.)


eskou republikou otásá kauza zateného stedoeského hejtmana MUDr Davida Ratha, u kterého policie našla v krabici sedm
milion korun, a další desítky milion jinde, údajn za pedražování oprav nemocnic v kraji v tendrech ovládaných jeho lidmi
v podivné ,,mafiální‘‘ organizaní struktue. Spolu s ním bylo zateno nkolik dalších spolupracovník a podle Hospodáských novin
mohl init poet zakázek takto ovlivnných Rathovými lidmi až 159 a celková suma zakázek dosáhla hodnoty 3,45 miliard korun.



Vo veku 76 rokov, po 50 rokov kazstva a 23 rokov biskupstva zomrel 3.mája v košickej nemocnici po operacii srdca spišský
emeritný biskup Mons. František Tondra. Pohreb sa konal 10.maja v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule, celebrantom bol
košický arcibiskup Bober.
František Tondra sa narodil 4. júna 1936 v Spišských Vlachoch, maturoval na 11-ronej strednej škole v Spišskej Novej Vsi,
študoval na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave a na Rímskokatolíckej Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave, kde v
roku 1978 získal doktorát z teológie. Pôsobil na tamojšej katedre morálnej teológie aj na Teologickom inštitúte CMBF UK a TF KU v
Spišskej Kapitule - Spišskom Podhradí . V júli 1993 získal habilitáciu a v r. 1997 bol menovaný prezidentom SR za profesora.
Za kaza bol vysvätený v r.1962 v Bratislave a pôsobil v Levoi, Hnilci, Zázrivej a v dekanáte Spišská Nová Ves. V r .1989 bol
menovaný za diecézneho biskupa Spišskej diecézy a konsekrovaný v Katedrále sv. Martina v Spišskom Podhradí kardinálom Jozef
om Tomkom. Bol konzultorom Kongregácie pre katolícku výchovu, podpredsedom a po abdikácii kardinála Tomáška predsedom
Biskupskej konferencie SFR a nieskor bol 4x zvolený za predsedu Konferencie biskupov Slovenska.
Bol tiež predsedom Bioetickej subkomisie Teologickej komisie KBS, lenom Vedeckej rady Katolíckej univerzity v Ružomberku a
Teologickej fakulty KU v Košiciach. V januári 2003 mu prezident Rudolf Schuster udelil štátne vyznamenanie Pribinov kríž I. triedy. V
decembri 2007 získal titul Dr. h. c. od Trnavskej univerzity. V auguste minulého roka prijal pápež Benedikt XVI. jeho zrieknutie sa
úradu spišského diecézneho biskupa a ustanovil ho tam za Apoštolského administrátora. Nieskôr bol na dôchodku.(z TK KBS)

VÝBR Z DOPIS


Vážení pátelé,
dovolte mi, abych Vás blíže seznámil s akcí, kterou koordinuje Ministerstvo zahraniních vcí R. Jak jsem Vás již pedbžn
informoval, v týdnu od 24. do 30. záí 2012 se uskutení pod záštitou prezidenta republiky týden nazvaný eši ve svt – Oslavy
Dne eské státnosti 2012 jako podkování za Váš pínos na šíení eských tradic, kultury a povdomí o eském národ.
Slavnostní zahájení projektu bude 26. záí v Národním památníku na Vítkov, kde bude umožnna prohlídka výstavy „Kižovatky
eské a slovenské státnosti“ a probhne slavnostní veer s folklórním vystoupením. Další program bude zahrnovat Mezinárodní
krajanský festival, konferenci Mezinárodního koordinaního výboru zahraniních ech na téma „Krajané a problém generací“ a
pedání ceny Významná eská žena ve svt v Senátu Parlamentu R.
Plánujeme pro Vás též sérii pednášek v Náprstkov muzeu, ekumenickou mši za podpory pražského arcibiskupství, možnost
Vaší úasti na svatováclavské pouti do Staré Boleslavi a další.
Výše zmínné akce budou završeny 28. záí slavnostním veerem nazvaným „Vzkazy dom“ v historické budov Národního
divadla za úasti mnoha významných osobností z veejného života a Vás – ech ze zahranií. Hlavním bodem veera bude
divadelní hra Korespondence Voskovce a Wericha z dílny Národního divadla Brno. Více o všech akcích se mžete dozvídat
>>>>>>
postupn na našich webových stránkách www.mzv.cz/krajane.
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Naše pracovišt pro krajanské záležitosti na Ministerstvu zahraniních vcí R Vám rádo na požádání zarezervuje vstupenky na
úvodní akci v Národním památníku na Vítkov, nebo na závrený slavnostní veer ve staré budov Národního divadla. Pokud máte
o rezervaci zájem, pošlete nám vyplnný piložený formulá na e-mailovou adresu: zkz@mzv.cz . Poet míst je omezen a ohled bude
brán na díve pihlášené. Pokud máte zájem se úastnit i dalších akcí, obracejte se pímo na jejich organizátory.
Moc se tším na setkání s Vámi v posledním záijovém týdnu v Praze!
S pozdravem, Mgr. Stanislav Kázecký, Ph.D., Zvláštní zmocnnec pro krajanské záležitosti, Hradanské nám. 5, 118 00 Praha 1
tel.: +420 224 183 243, www.mzv.cz/krajane


























Sviatos pokánia (svätá spove) - pred i po každej svätej omši a taktiež po dohovore s duchovným otcom


Zajímá vás, jak je eská republika reprezentována ve Velké Británii?

Kontaktujte Czech Centre, 13 Harley Street, London W1G 9QG






















Podrobnosti najdete na internetu ( http://www.dvorak-society.org ) a další rád sdlí David Thorpe, Membership Secretary,
16 Colebrook Street, Winchester SO23 9LH. Tel.: 01962 864184, e-mail: membership@dvorak-society.org




www.velehrad.org.uk

Nabízí mnoho informací. Píspvky na obnovu Velehradu i na VZs 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

 


Chcete si pochutnat na tradiních eských a slovenských jídlech a napít se dobrého piva z našich konin?
Staí dojet metrem do stanice West Hampstead (NW6) a o pár stovek metr níž, 74 West End Lane, eká vytoužené pohoštní...
Restaurace otevena od úterý do pátku 17 -22.30 hod a klub 17 - 23 hod, v sobotu/ nedli 12 - 22.30 hod, klub 12 - 23 hod. Zaveno
v pondlí krom Bank Holidays, kdy je pak zaveno 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 navázání na tradice Vstníku a Londýnských List J.M.P.Jn
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