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,,Zajímavé‘‘ výsledky             

předčasných voleb v ČR... 
Ano, opravdu ,,zajímavé‘‘ výsledky přinesly předčasné parlamentní volby  

ve vlasti minulý pátek a sobotu. Mnozí přátelé zde v Británii nejen, že byli  

na velvyslanectví volit (a podle dr.Hradílka, předsedy volební komise,  

byla účast značně vyšší než během voleb prezidentských), ale sledovali v  

sobotu odpoledne na internetu, jak přicházely volební výsledky a byli dost  

překvapeni. Stejně, jako skutečný vítěz voleb Andrej Babiš, který takto  

výsledky glosoval. Nesplnily se tedy ,,černé obavy‘‘ mnohých, že ,,drtivě  

vítězná‘‘ ČSSD  bude díky výsledkům zralá pro  jakýsi ,,puč vlastní  

levice pod vedením jihomoravského hejtmana‘‘ a spojí se s KSČM, tedy  

druhou největší stranou v novém parlamentu a se stranou SPOZ a              Brookwood: Část skupiny krajanů/ rodin veteránů    
,,povedou zemi ven z EU a NATO a do náruče Putinovského Ruska‘‘.       V popředí generál Schwarz (viz zprávu str.3) 

       Ne, nebude tomu opravdu tak. ČSSD svou slabou výhrou dosáhla  

nejhoršího výsledku za dvacet let a 50 poslanců ji nebude stačit k parlamentní většině ani s potenciální podporou 33ti  

hlasů komunistů (právě ta perspektiva ,,nového Února‘‘prý mnohé tradiční voliče soc.dem. odradila). Navíc, SPOZ se 

(ani s prezidentskou podporou) nedostala s pouhým 1,5  procentem do parlamentu, podobně jako strana Hlavu vzhůru 

paní Bobošíkové s pouhými čtyřmi desetinami procenta, navzdory podpoře exprezidentské. Nejhůře od roku 1991 také 

dopadla s 16ti poslanci ODS a polepšili si pouze komunisté, kteří, jak známo, jdou vždy volit manifestačně a dosáhli 

necelých 15ti procent. Ne nejlépe dopadla také exvládní TOP09 s 26ti poslanci. Jak už řečeno, vítězem je se 47mi 

poslanci vlastně Babišova ANO a do parlamentu se vrací se 14ti poslanci KDU-ČSL, což spolu s Okamurovou 

,,referendovou‘‘stranou Úsvit se 14ti poslanci, která do vlády nechce, zamíchalo volebními kartami. Nemluvě o 

očekávaném a nyní zaslouženě selhávajícím povolebním puči prý s hradem spiknutých Haškovců uvnitř ČSSD.    

       Problémem totiž nyní bude sestavit funkční vládní koalici a jediným smysluplným řešením by podle všeho byla 

koalice levého středu, tedy ČSSD, ANO a KDU-ČSL, dohromady se 111ti poslanci. Uvedené strany by však musely 

ustoupit od řady vlastních programových bodů. Například ANO, která jinak má -- přes značně podivnou nesourodost 

stranické základny (podobně jako VV)  a nejasnou minulost vůdce – na rozdíl od italské PdL, sympatický devítibodový 

protikorupční program pod názvem ,,Rekonstrukce státu‘‘, což zní téměř Peroutkovsky.     >>>>>> 

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

Správní rada londýnského VELEHRADU srdečně zve krajany na tradiční 

MIKULÁŠSKOU SLAVNOST, 

uspořádanou letos společně s OKÉNKEM ČESKÝM 
 

v sobotu 14.prosince, 11-15 hod, St Thomas Church, Telford Ave., Streatham, SW2 4XW 
(blízko železniční stanice Streatham Hill – třetí stanice z Clapham Junction. Autem či busem od Brixton Station nahoru po A23,  

Brixton Hill, přes A205 a před Streatham Hill Stn vpravo do Sternhold Avenue a Thornton Ave a z ní třetí ulice nalevo)   


Aktivity pro děti každého věku Vystoupení folklorního souboru Morena Koledy ŽIVĚNabídka tradiční  

české domácí kuchyně, svařák a cukrovíNabídka mexické kuchyně 

Prodej výrobků Tombola s velkými cenami A samozřejmě přijde i Mikuláš…. 
 

Vstupné: děti od 1 roku £4, v ceně je již zahrnut balíček od Mikuláše (samozřejmě jen pro ty hodné děti), dospělí £2. Místa si, prosím 
zamluvte na c.okenko@hotmail.co.uk  a info events@velehrad.org.uk , rádi poskytneme informace ohledně platby. 
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,,Zajímavé‘‘ výsledky                    

předčasných voleb v ČR...(pokr. z str.1) 

ANO totiž mezi jiným (odpolitizování státní správy,  

průhledné financování stran, rozšíření pravomocí  

nejvyššího kontrolního úřadu, zprůhlednění schvalování  

zákonů, atd) nechce zvyšovat daně, v čemž si protiřečí  

s ČSSD, se kterou si ale notuje třeba co do majetkových 

přiznání politiků. Nakolik by se s nimi shodla omlazená  

KDU-ČSL, to by se teprve vidělo, avšak kompromisy jsou  

přece součástí vrcholné politiky... Jiné koalice – a dalo by  

se hovořit i o možné, leč více vratké středopravicové  

(ANO, TOP09, ODS, KDU-ČSL) se 103mi poslanci –           Pohled do jednoho ze sálů Heythrop College o Svatováclavské 

jsou spiše nerealistickým očekáváním, neboť některé z  

těchto stran se už vyslovily, že s těmi druhými do toho prostě za žádnou cenu nepůjdou. Jak sice víme, pro politiku  

platí ,,Never say never‘‘ a aritmeticky nahlíženo, bez ANO se čtvrtinou poslanců nepůjde sestavit žádnou vládu. 

Uvedená trojkoalice tedy asi bude nejrealističtějším možným řešením (až se ČSSD vypořádá s Haškovským pučem) a 

navíc v hlasováních o zákonech by jí zjevně mohli podpořit mnozí opoziční poslanci. Jinak by asi koaliční handrkování 

trvalo déle a výsledek by byl velmi nejistý. Jak výsledky voleb vypovídají o racionalitě rozhodování voličů, není příliš 

jasné, i když pouhá 60tiprocentní účast ve volbách v situaci, kdy převládalo znechucení politikou či uvedené obavy,  

není ve dnech kolem výročí 28.října 1918 právě povzbuzující. 

      Podle zahraničních expertů, kteří podotýkají, že i když je ČR hospodářsky nejlepší v regionu a snížila státní dluh,  

je prolezlá korupcí, vystřídala už více vlád než poválečná Francie a politicky stabilní zatím není. Nyní tedy půjde 

o demokratickou dohodu, o sestavení vlády a vše musí začít fungovat. A je toho pro nový parlament a vládu hodně. 

Kromě oněch opravdu už nezbytných rázných kroků k transparentnosti politiky a boje s korupcí, což jistě naši kritičtí 

euroatlantičtí sousedé uvítají, bude s končící světovou hospodářskou krizí nutné oživit ekonomiku, hledat nové  

exportní trhy a podpořit innovace a aplikace vědeckých poznatků v průmyslu. Aby ČR dohonila nejvyspělejší země 

světa, mezi které jsme před Druhou světovou válkou patřili. Potenciální koalici a novou vládní garnituru bychom měli 

brzy začít hodnotit právě podle těchto kritérií. Tak to alespoň vypadá při pohledu z Londýna po svátečním víkendu /jn/ 
                                                                                                                                                                                                                                                       

ZPRÁVY Z KOMUNITY A LONDÝNA                                                                                           

Letošní Svatováclavská na 
Kensington Sq. ,,skvělá‘‘ 
Letošní Svatováclavská se poprve konala mimo Velehrad, 

neboť koupě toho nového se teprve nyní chýlí ke konci, 

a sýčkové se obávali, že účast nebude proto příliš slavná. 

Ukázalo se ovšem, že neměli pravdu a mše  v kapli Maria                                                                                          

Assumpta a následujícího programu v sálech vedlejší                                                                                          

Heythrop College s bohatým občerstvením a kulturním                                                                                         

programem se zúčastnilo přes osmdesát krajanů.                                                                                                 

       Tón slavnosti udal už během bohoslužby Otec Radek  

Tichý z Říma promluvou o sv.Václavu s důrazem na   

jeho duchovní rozměr ve světle čtyř lidských cností              

formulovaných už Aristotelem a jeho duchovní sílu. >>>      Hudební část Svatováclavské slavnosti (viz text str.3) 

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

Správní rada charity londýnského Velehradu srdečně zve krajany na 
 

ČESKÉ MŠE V KAPLI KLÁŠTERA MARIA ASSUMPTA 

20 Kensington Square, W8 5HN (za obchodním domem Barkers, metro High Street Kensington) 
 

vždy v neděli odpoledne, ve 14.00 hodin, po bohoslužbě přednáška/beseda 
 

3.listopadu, celebruje P. Tomáš Roule  ///  17.listopadu (místo kaple v Newman Room), celebruje P. Radek Tichý  ///  
1.prosince, celebruje P. Stanislav Brožka  ///  15.prosince, celebruje P. Josef Mikulášek  ///  5. ledna, celebruje P. Tomáš 
Roule  ///  19.ledna, celebruje P. Radek Tichý  ///  2.února, celebruje P. Josef Mikulášek  ///  16. února -- bude upřesněno  ///  
2.března, celebruje P. Stanislav Brožka  ///  16.března, celebruje P. Tomáš Roule... 
 

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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Svatováclavská ,,skvělá‘‘ (pokr. ze str.2) 

Po bohoslužbě se krajané odebrali do vedlejší Heythrop   

College, kde Správní rada připravila opravdu bohaté 

pohoštění, včetně skvělých českých chlebíčků,  

koláčů a tekutého občerstvení a rozproudila se  

družná zábava, přerušená přesunem do vedlejšího 

sálu, kde krajany očekával koncert španělských kytar 

v podání dua Con fuego (Petra Ester Kahle a Lydia  

Hepworth) se skladbami od Vivaldiho, F.Sora,  

Manuela de Falla, Celsa Machady a A.Piazzolly 

a koncert se velmi líbil. Zábava pak pokračovala dál.                                        

Jedna mladší krajanka s dětmi se pak nechala slyšet,  

že opravdu nečekala tak ,,skvělou‘‘ oslavu...                                                                                          
 

Důstojný hold našim padlým ve  
2.světové válce v Brookwoodu 
Přes nečekanou průtrž mračen, proběhl každoroční pietní 

hold našim padlým letcům a vojákům ve druhé světové  

válce na vojenském hřbitově v Brookwoodu u Wokingu  

v neděli 20.října velmi důstojně. Za účasti padesátky         Ještě dětská momentka ze Svatováclavské, vyznamenaný veterán 

Čechů, Slováků a Britů – a také veteránů letců (za ČR       311ky plk. Arnošt Polák a z díla zemřelého zlatníka Karla Bartošíka 

plk. v.v Arnošt Polák, předseda Svazu letců svobodného     

Československa a za SR generál v. v. Ivan Schwarz), vojenských a leteckých přidělenců, diplomatů obou zemí a rodin 

veteránů, se uskutečnil pietní akt k 95. výročí vzniku Československa. Byly předneseny slavnostní projevy, 

vyzdvihující přínos našich hrdinů pro současnost a budoucnost (zástupce velvyslance ČR dr.Antonín Hradílek, 

vojenští přidělenci ČR plk. Ing. Roman Siwek a SR plk.Ing Vladimír Samek a za Svaz letců Anthony Polák, který také 

už tradičně konal roli ceremoniáře). Plukovník Arnošt Polák měl hned dva důvody ke spokojenosti. Oslavil totiž 

nedávno, 21.září devadesátku (k čemuž mu dodatečně srdečně gratulujeme) a zároveň byl letos spolu s plk Františkem 

Kaplanem vyznamenán ministrem obrany Vlastimilem Pickem řádem Zlaté lípy. Aktu se zúčastnili i příslušníci a 

příslušnice kontingentu AČR působící v zahraniční misi EU-NAVFOR ATALANTA. Následovalo položení věnců 

k pomníku, státní hymny a přesun účastníků do vedlejšího oddělení, kde je pochována řada našich letců a vojáků, 

kterým se podařilo přežít a kteří zemřeli až po válce i zcela nedávno – od prvního velitele 310.československé stíhací 

perutě Alexandra Hesse, až po Vladislava Halatu z bombardovací 311ky, nebo lékaře téže peruti dr.Marcela Ludikara 

a dalších. Po položení věnců, květin a vzpomínkových dřevěných křížů se pak v přilehlém atriu konalo občerstvení a 

účastníci, včetně  hostů z vlasti, krátce pobesedovali a za pokračujícího, už méně vydatného deště se rozjeli zpět do 

svých domovů. Stejně jako i v posledních letech se velvyslanectví i komunitě uspořádání tohoto tradičního holdu 

našim padlým, kterého se po celá desetiletí aktívně účastnil i velehradský Otec Jan Lang blahé paměti, velmi zdařilo a 

to i přes nepřízeň počasí./jn/                                                                                                            
                                                                                                                                                                               

Česká ,,Waffka‘‘ oslavila sto let! 
Dne 8. listopadu 2013 se dožila významného životního jubilea - 100 let – československá  

veteránka  Druhé světové války paní Anděla Haida (rozená Beníčková). K životnímu  

jubileu paní Anděle písemně popřála královna Alžběta II. Za Českou republiku a armádu  

blahopřáli k životnímu jubileu příslušníci úřadu přidělence obrany ve Velké Británii. 

      Paní Anděla Haida byla za druhé světové války zařazena jako řidička leteckých sil  

WAAF (Women’s Auxiliary Air Force). Jak známo, i královna Alžběta II. sloužila za  

války jako řidička. Přejeme paní Anděle ( foto s voj. attaché plk. Reném Klapáčem) hodně zdraví a spokojenosti! 

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

                       ČS Knižní klub je opět tady... Tentokrát i s AUTOGRAMIÁDOU!! 
 sobota 9.listopadu 2013 14 – 16 hod. St Thomas Church, Telford Avenue, Streatham, SW2 4XW 
 

Diskuse na téma: Paměť mojí babičce od Petry Hůlové 

      plus prezentace knihyVolá Londýn autorem, Milanem Kocourkem a za spoluautory Ivanem Kytkou 
 

           Knihu si bude možno zakoupit přímo na místě.  Občerstvení bude k dispozici a pro malé ratolesti také creche. Místa si,  

prosím, rezervujte na c.okenko@hotmail.co.uk 

******************************** *******************  
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Zajímavý seminář o Mnichovské dohodě 
Konference o Mnichovu bývají u nás často nabité emocemi (,,Měli  

jsme tehdy bojovat!‘‘ a podobně).Nedávný seminář v sále českého  

velvyslanectví za účasti čtyřky britských historiků (prof. Marka                                                          

Cornwalla, Southampton University., prof.Davida Reynoldse z  

Cambridge, prof. Anity Prazmowské z LSE a dr. Martina Browna 

z Richmond American Intl.University v Londýně, který vše také 

moderoval) byl zaměřený spíše na průběh tehdejších událostí mimo  

Československo a na jejich tamní aktéry, i když filmový dokument  

z roku 1988, kdy ještě někteří žili, emoce tehdejší doby jistě navodil 

i s vysvětlením přítomné režisérky  Cate Haste. A aktéři se snažili –  Seminář o Mnichovu (foto Jolana Dolejšová-Thompson) 

od Henleina, přesvědčujícího dost úspěšně Západ, že Benešovo           

Československo selhává jako stát, přes pasivního Daladiera, až k velmi aktivnímu Chamberlainovi, který letěl přes 

strach z letadel třikrát za Hitlerem, jen aby dosáhl pofiderní dohody. Zajímavé příspěvky i diskuse, kterou velvyslanec 

Michael Žantovský nakonec shrnul konstatováním, že i přes časový odstup se nám ,,Mnichov‘‘ stále jeví jako zrada... 
 

KRÁTKÉ ZPRÁVY Z DOMOVA I KOMUNITY 
o  Podľa slovenskej opozičnej SDKÚ by mal byť 28.oktober štátnym sviatkom pripomínajúcím vznik prvej 
Československej republiky, na ktorém mal rozhodujúci podiel Milan Rastislav Štefánik. Sviatok by mal niesť názov 
Deň úcty k dielu M. R. Štefánika Deň vzniku prvej Československej republiky, bez ktorej ,,by sme tu nestáli ako 
reprezentanti slovenskej Národnej rady, ako reprezentanti Slovenskej republiky," podla vyhlásenia poslanca Ľudovíta 
Kaníka v Národnej rade. o  První cenu letošní soutěže mladých pěvců Emmy Destinn Foundation (sponsorovanou 

také charitou londýnského Velehradu) vyhrála sopránistka Philippa Boyle. Podrobné informace a další výherci příště. 
o V Londýně vzpomeneme 3.listopadu P.MUDr. Josefa Kadlece SJ, pomocníka Otce Langa, experta WHO a 

profesora bioetiky na Harvardské univerzitě, zemřelého v roce 2008. o  Radiožurnál drasticky zkrátil předvolební 

rozhovor s kardinálem Dukou, když ten vyjádřil obavy z nástupu rudých vlajek s kladivem a srpem. Poté, co byl náhle 
požádán o krátké závěrečné slovo, prohlásil kardinál, že děkuje za cenzuru. Česká média incident rozsáhle glosovala. 
 

SPRÁVNÍ RADA CHARITY VELEHRAD INFORMUJE 

Biskup Václav Malý zdraví krajany... 
Pomocný biskup pražský Václav Malý,  jedna z hlavních postav listopadového pádu komunismu před 23 lety, má od minulého října na 
starosti krajanské komunity ve světě. Jak je zřejmé z dopisu (viz níže), který zaslal Správní radě charity Velehradu, Otec Václav objíždí 
nyní krajanské farnosti ve světě a chystá se také do Londýna, takže se na něj můžeme těšit...  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
*************************************************** 
                      Správní rada charity londýnského Velehradu pořádá  

                      Dušičkovou návštěvu u hrobu Otce Jana Langa v jiholondýnském Morden 
                      Sraz zájemců 3.listopadu v 10.45 u kaple North-East Surrey Crematorium, Joint Merton &  
                      Sutton Cemetery, London SM4 4NW. Po vigili diskuse u oběda a kávy 
                            
                             Od metra (Northern Line) v Morden jede autobus 293, staví před hlavní bránou a kapli je od ní vidět 

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

      BCSA Annual Dinner 
v pátek, 29.listopadu v 19hod. 
                                                               

   RADISSON EDWARDIAN HOTEL 
         Bloomsbury Street, London        
 

    Řečníci, drinks, kompletní večeře,   
   tombola, setkání s novými přáteli... 
             

     BCSA také zve krajany na   
            pravidelná setkání  

         ,,Get to know you''.  
Příští 13.listopadu od 19 do 23 hod, 
 jako vždy v Čs. nár. domě, 74 West End   
Lane, NW6, (vždy druhá středa v měsíci)  
  
   Formuláře na rezervaci míst na dinner a      
         další info na bcsa@bcsa.co.uk     
          nebo na tel. 0208-795-4875 643   
      643 Harrow Road, Wembley, HA0 2EX 

 



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

DUCHOVNÍ SLOVO  

Sviatky všetkých svätých a Všetkých verných zosnulých 

Katolícka Cirkev si v novembri pripomína dva významné sviatky. Prvým je Slávnosť všetkých  

svätých (1. novembra). Cirkev už po stáročia spája s touto slávnosťou nádej na vzkriesenie. Je to  

deň radosti, a nie strachu. Pre iných je smrť realitou, ktorú treba prijať. Po vzkriesení Krista sa  

nachádzame na ceste do večného mesta, kde nás očakáva blaženosť všetkých tých, ktorí boli  

Pánom oslávení. To má byť zmyslom Slávnosti všetkých svätých (2. novembra). 

     Začiatky slávenia sviatku Všetkých svätých nás vedú až do 4. storočia po Kristovi. Svätý Efrém Sýrsky (306 - 373) 

a sv. Ján Zlatoústy (354 - 407) už poznajú sviatok všetkých svätých mučeníkov, ktorý sa slávil 13. mája, prípadne na 

prvú nedeľu po Turícach. Ešte aj v dnešnom gréckom kalendári sa táto nedeľa volá Nedeľa svätých. Slávnosť všetkých 

svätých sa prvýkrát slávil v Ríme 13. mája 609, keď pápež Bonifác IV. prebral od cisára Fokasa pohanský chrám 

všetkých bohov, tzv. Pantheon a zasvätil ho Preblahoslavenej Panne Márii, vždy Panne a všetkým svätým mučeníkov. 

Pápež Gregor III. (731-741) zmenil slávenie Všetkých svätých z 13. mája na 1. novembra, keď v Bazilike sv. Petra 

slávnostne posvätil kaplnku k úcte všetkých svätých. 

      Prvého novembra sa sviatok Všetkých svätých (už nielen mučeníkov) začal sláviť v 8. storočí, najprv v Írsku, 

potom v Anglicku. Pápež Gregor IV. (827-844) rozšíril sviatok na celú cirkev. Veriaci si v tento deň pripomínajú aj 

svätých, ktorí nemajú miesto v kalendári alebo nie sú oficiálne vyhlásení za svätých. Na Slovensku je Slávnosť 

všetkých svätých dňom pracovného pokoja.  

     Druhým významným sviatkom je spomienka na všetkých verných zosnulých – ľudovo Dušičky. Tento sviatok 

nadväzuje na Slávnosť všetkých svätých. Spomienku zaviedol svätý opát Odilo z Cluny roku 998 a ta sa vplyvom 

clunyjských mníchov behom 11. storočia veľmi rozšírila. V Ríme ju prijali v 14. storočí. (z int.stránok TK KBS)                                                                                   
 

DOPISY REDAKCI  

,,Povolební dopis z Prahy‘‘ 
"Budu zase volit komunisty. Kterou stranu, to zatím ještě nevím."  
     Je to už dost starý vtip, ale stále dobře vystihuje české volby, včetně těch předčasných, koncem října.  
     Z výsledků, které dnes (v sobotu) odpoledne nabíhají na zpravodajství české televize je zřejmé, že dvěma vítězi 
předčasných voleb jsou Sociální Demokraté a hnutí ANO miliardáře Andreje Babiše.  
     Zde ale podobnost mezi dvěma hegemony voleb končí. U sociálních demokratů, kteří před volbami deklarovali 
ambice získat třetinu voličských hlasů, se jedná o vpravdě Pyrhovo vítězství. Podobně jako v roce 2010, kdy lídr 
sociálních demokratů Jiří Paroubek krátce po volbách rezignoval, vyhrává ČSSD "o fous" a pod jejím předsedou 
Sobotkou se kymácí židle. I přes to, že Sobotka i jeho místopředseda se dnes snaží své umístění interpretovat co 
nejasertivněji a shodně prohlašují, že rezignace předsedy nepřichází v potaz.  
      Úspěch hnutí ANO je těžko vysvětlitelný těm z nás, kdo sledovali fenomen jiné "podnikatelské" strany ( Věci 
Veřejné), která docílila dobrý výsledek ve volbách 2010, podílela se na následné koaliční vládě a po  
řadě skandálů svých poslanců se v průběhu  
minulého roku neslavně rozpadla.  
      Hnutí ANO od vítězných Sociálních Demokratů  
dělí pouze nějaká dvě procenta. Takovou míru  
důvěry voličstva k nesystémové straně, jejíž minulost  
čítá pouze několik málo měsíců, si dokážu vysvětlit  
pouze úpadkem zavedených stran, především těch  
na pravém křídle politického spektra, ale s i dalším  
poklesem počtu voličů důvěřujících sociální  
demokracii. Zdali toto je vykročením k  
"berluskonizaci" české politiky, to nám ukáže pouze  
budoucnost.                                           
      Pokud pravicový volič hledá ve výsledcích něco  
pozitivního, může to najít ve skutečnosti, že  
"prezidentova strana" (Strana Práv Občanů –  
Zemanovci) výrazně ve volbách propadla. Oproti 
 jejich téměř pěti procentům z roku 2010 se jí  
nepodařilo docílit ani dvou procent, i přes vydatnou  
podporu patrona z Hradčan. Nebo v tom, že Lidovci- 
po absenci v minulé sněmovně - budou mít několik  

zástupců v parlamentu vzešlém z těchto voleb. >>>> 

***************************************************  
                                               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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Britská skupina SVU a české velvyslanectví v Londýně         
        Vás zvou  na promítání filmového záznamu               
                          pražského koncertu  

                   Antonína Tučapského 

                                        České vigilie 

                  ve čtvrtek 28.listopadu 2013 v 18.30 
 

 na Českém velvyslanectví v Londýně, 26 Kensington Palace     

                Gardens, W84 QY (metro Notting Hill Gate) 
           s úvodním slovem autorky filmu paní Marian Wernerové 

 
Koncert 29.září v bazilice sv.Jakuba v Praze byl světovou premiérou souborného 
provedení tohoto díla pod záštitou J.E.Mons.Dominika kardinála Duky OP,  
arcibiskupa pražského a primase českého a konal se u příležitosti 65.výročí založení 
Vysokoškolského uměleckého souboru Univerzity Karlovy.  Po uvedení záznamu    
                                              následuje občerstvení. 

 
Je třeba nahlásit účast předem. RSVP do 26.listopadu Milanu Kocourkovi  
tel.01932 259 616 nebo elektronicky milan974@btinternet.com, případně  
Zuzaně Slobodové zslobodova@yahoo.com Přiveďte přátele a známé. 

 

 

 

mailto:milan974@btinternet.com
mailto:zslobodova@yahoo.com


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

POVOLEBNÍ DOPIS Z PRAHY (pokračování ze str.5) 

      Po několik dalších měsíců se musíme smířit, že nám i nadále v této zemi povládne vláda v abdikaci složená z 
přátel prezidenta Zemana. Můžeme jen doufat, že s volebním propadem těch současných ministrů, kteří za 
Zemanovce kandidovali, dočasné vládě "dojde", že nemá mandát k provádění podstatných změn a rozhodnutí s 
výjimkou nezbytných udržovacích opatření.  
      Pozdravy krajanům v Londýně a okolí z povolební Prahy posílá Honza Krátký 
 

Nenechte si ujít, aneb trochu kultury v Londýně v listopadu 

o    Až do 17.listopadu se koná 17.židovský filmový festival mezinárodní tvorby, včetně hraných filmů, dokumentů a krátkých filmů, v Londýně 
a Manchestru. Letos uvede i hraný český film Davida Ondříčka Ve stínu ze stalinistického Československa padesátých let (Tricycle Cinema, 
2.listopadu,19 hod. a také 17.listopadu v 16 hodin v Manchester Corner House, Manchester, v rámci filmového fesrtivalu Made in Prague 
organizovaného Českým centrem). Booking info: http://ukjewishfilm.org/event/bank-leumi-uk-gala-in-the-shadow/ a celý program je k vidění 
na: http://ukjewishfilm.org/festival/uk-jewish-film-festival-2013/ . 
o   Festival Made in Prague, nyní pokračuje a například v sobotu 9.listopadu ve 14.30 se v Riverside Studios, Hammersmith, W6 9RL, koná ve 

spolupráci s BCSA promítání  docufilmů Křehká identita (režie Zuzana Piussi) a Svobodu Smetanovi (režie Filip Remunda a Vít Klusák) o 
problémech postkomunistického dneška v obou zemích. Info: 0208 8237 1111 a www.czechcentre.org.uk. Dobrých filmů je na festivalu řada. 
o  21.listopadu uvedou The Friends of Czech Heritage v 18.30 v sále českého velvyslanectví architekta Johna Allana From Sentiment to 

Science: 25 Years of Modern Conservation. Vstupné 15 liber včetně skleničky vína od sponzorující firmy Vinovitaj ze Zlína. Informace a 
vstupenky www.czechfriends.net a e-mailem na events@czechfriends.net  
o   Také 21.listopadu se v rámci londýnského jazzového festivalu koná  ve 20hodin v The Spice of Life, 6 Moor St., W1D 5NA, koncert českého 

jazzového kvarteta Points (Luboš Soukup, Oskar Török, Petr Dvorský a Tomáš Hobzek). Info: www.spicejazz.co.uk   
o   25.listopadu v 19.30  zahraje v Cadogan Hall, Sloane Terrace, SW1X 9DQ,  Český národní symfonický orchestr pod taktovkou Libora 

Peška, se sólistkou Chloë Hanslip. Program: Strauss, Bruch a Dvořákova Novosvětská. Info: 0207 730 4500 a www.cadoganhall.com   

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

         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 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, ŢE 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 

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

 

http://ukjewishfilm.org/event/bank-leumi-uk-gala-in-the-shadow/
http://ukjewishfilm.org/festival/uk-jewish-film-festival-2013/
http://www.czechcentre.org.uk/
http://www.czechfriends.net/
mailto:events@czechfriends.net
http://www.spicejazz.co.uk/
http://www.cadoganhall.com/
mailto:c.okenko@hotmail.co.uk

