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Ideály a realita 28. října 1918 
a 17. listopadu 1989 

Ještě osm let a v těchto dnech budou doznívat oslavy stého výročí vzniku  

Československé republiky. Budeme vzpomínat na zásluhy ,,muţů 28. října‘‘ a na  

jejich státotvorné kroky a připomínat si sled tehdejších události, jak se dařilo  

překonávat problémy a potíţe a jak začalo a jak se rozvíjelo budování státu. A také,  

jako vţdy o tomto výročí, budeme se snaţit vyjmenovat co se První republice za ona  

dvě desetiletí podařilo a jaké dědictví nám zanechala, třeba co do úspěchů a  

mezinárodní reputace. Letos, uţ za pouhé tři týdny, budeme vzpomínat uţ  

jedenadvacátého výročí počátku pádu komunistického reţimu 17. listopadu 1989.  

      Kalendářová blízkost obou obou výročí a skutečnost, ţe první republika trvala  

necelých 21 let a ţe letošní výročí naší nynější demokracie bude také jedenadvacáté,  

přímo svádí k mohutnému bilancování. Na první pohled se pak můţe zdát, ţe i při  

letmém srovnání z toho dnešní Česká republika i Slovensko nevycházejí právě nejlépe, ţe úspěchy první republiky byly 

daleko markantnější a ţe si způsob, jakým skončila její existence, prostě nezaslouţila. Stačí jen zdůraznit skutečnost, ţe 

jsme tehdy na jejím konci byli ostrovem demokracie ve středu Evropy, ţe jsme byli technicky na špičce kontinentu – od 

automobilismu, strojírenství a leteckého průmyslu, přes architekturu a stavebnictví, aţ ke kultuře. A co do ţivotní 

úrovně obyvatelstva, ta byla opět jednou z nejvyšších v Evropě. Někteří  by sice mohli namítnout, ţe pokojná revoluce 

v roce 1918 a následné odrakouštění byly ještě sametovější neţ ten nedávný pád komunismu. Ţe jsme tehdy měli 

fungující ekonomiku a zdědili jsme nejprůmyslovější základnu z celého starého mocnářství, ţe vzkvétala kultura a, ţe se 

vlastně jen převlékly uniformy a ,,jelo se dál‘‘, prostě procházka parkem. A ţe ve srovnání s tím, jsme nyní museli po 

dvacet let z ruin totality komunismu znovu od nuly budovat celý systém svobodného hospodářství a fungující instituce 

demokracie a odstavovat komunisty od moci, coţ se ne vţdy dodnes dařilo.  

      Dokázali jsme tedy od listopadu roku 1989 hodně, nebo málo? Na to se snaţila předposlední říjnovou sobotu na 

Velehradě odpovědět dr. Jiřina Šiklová CSc, známá česká socioloţka, publicistka a bojovnice za práva menšin, dříve 

disidentka a jedna z ,,ţen 17.listopadu‘‘. Ona sama má jasno – udělalo se opravdu hodně, neboť se opravdu začínalo od 

nuly a ţádný ,,recept‘‘ na přechod od diktatury k demokracii a od zestátněného hospodářství k fungujícímu trhu nebyl 

prostě k dispozici a navíc, slupička nové moci byla na počátku dlouho příliš tenká na razantní kroky. >>>>>  

**************************************************** 
Správní rada Velehradu a Velehradský Výkonný Výbor vás srdečně zvou na 

***  MIKULÁŠSKOU OSLAVU A VÁNOČNÍ TRH  *** 
v neděli 5.prosince 2010 na Velehradě (22 Ladbroke Sq, London W11) odpoledne od 14ti do 19ti hodin  

Ve 4 hodiny odpoledne příjde navštívit děti svatý Mikuláš 
 

Prosíme rodiče, aby nám do 30.listopadu nahlásili jména dětí, kteří se zúčastní (aby Mikuláš pro ně měl punčochu!) email: 
ludmila@velehrad.org.uk nebo sms: 07939 519 708 (další podrobnosti str. 4) 

 Přijďte a přiveďte své přátele! Budete mít příležitost setkat se s přáteli při sklence svařeného vína, vánočního pečiva a 
koled. Na Vánočních trzích budou k dostání levné knihy, dětské hračky, dárky a vánoční ozdoby.. 

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

 
 

 



**************************************************** 
Ideály a realita 28. října 1918 a 17. listopadu 1989 (pokračování ze str.1)    
 

Na rozdíl od První republiky neexistovaly instituce jako demokratické soudy, organizace 

občanské společnosti jako Sokol, Orel, Junák a další, nebylo politických stran a nebylo  

ani soběstačných podniků s kapitálem, natoţ pak obchodní sítě. Nebylo ani moţné hned  

tvrdě soudně zúčtovat s exponenty bývalého reţimu či zakázat komunistickou stranu.  

Nový demokratický reţim se učil v běhu a od píky a jak dr. Šiklová zdůraznila, Poláci na 

to měli deset let, Maďaři deset měsíců a my deset dní... Zkrátka, udělalo se dost a to  

vynikne zvláště při srovnávání, jak to vypadalo v posledních letech komunistického  

reţimu a jak tomu je dnes... Tolik a tak nějak dr. Šiklová a nebylo pak vůbec divu, ţe se  

rozpoutala ostrá diskuse. Kde ţe nechala ty ruské mafiány ovládající Karlovy Vary a  

vystrkující rohy i jinde, proč se nehovoří více o tom, ţe mnoho exponentů bývalého  

reţimu je po privatizacích a úspěšném pokračování v ,,já na bráchismu‘‘dnes milionáři a 

jak to, ţe nebyl nikdo potrestán, kdyţ tolik lidí tenkrát trpělo v kriminálech? Proč dnes  

ovládají mnoho našich firem podniky cizí, proč soudy soudí tak pomalu, proč na mnoha  

úředních místech přeţívá byrokracie, lenost, neochota, sprosťáctví a proč je ČR na čelném místě co do rozbujelosti 

korupce? Ano, mnozí, zejména v zahraničí – tedy často ti, kteří nejezdí domů do Česka i na Slovensko tak často a 

nemají mnoho příleţitostí vidět i ono pozitivní – se z těmito otázkami ztotoţňují a ti nejstarší se táţí, kde ţe zůstala a 

proč se tak pomalu vrací ona slušná, přátelská, aktivní společnost První republiky. Navíc, tyto otázky si klade, jak se 

přiznala, i dr. Šiklová a všichni, kteří vidí spíše ty pozitivní stránky dneška, i kdyţ se snaţí ty negativní z vlasteneckých 

důvodů omlouvat. A pokud se někomu opravdu zdá, ţe se nic moc nezměnilo, ať si popovídá s tou nejmladší dospělou 

generací pod třicet let. Pak uvidí, ţe jim to vše není vůbec lhostejné a ţe se opravdu aktivně činí, aby to změnili.  

      Ano, i tak zůstane ta pověstná sklenička buď napůl plná, či napůl prázdná – prostě podle toho, jak ji chceme vidět, i 

kdyţ se zastánci obou názorů určitě v mnohém shodnou. Asi tedy bude nejlépe učinit ještě jedno srovnání dneška s tou 

dobou nejhorší, s padesátými lety. A pokud jste o tom, jako někteří z komunistických rodin, nevěděli, nebo jste příliš 

mladí, či jste uţ raději zapomněli, přečtěte si právě vydanou útlou kníţku Dagmar Šimkové: Byly jsme tam taky. Vydaná 

uţ po páté, po někdejším prvním vydání u Škvoreckých v Torontu a vydala ji tentokrát – uţ sama potřetí -- spisovatelka, 

oceněná nakladatelka a reţisérka Monika Vadasová-Elšíková, s mnoha nově nalezenými fotografiemi, v grafické úpravě 

Petra Krejzka a s předmluvou historičky Pavlíny Kourové. Pozoruhodné je, ţe toto vyprávění o 14ti letech vězení a 

lágrů, kam byla dnes uţ zesnulá autorka knihy, mladá Dagmar Šimková z Písku zavřena, otřese i těmi, kteří tu dobu 

pamatují, či studují. Proto má asi kníţka tolik kmotrů – od arcibiskupa Dominika Duky, přes sociologa Fedora Gála, 

Milana Paumera ze skupiny bratří Mašínů, herce Karla Rodena, či zpěváka Dana Bárty a proto jí křtili spisovatel 

Jáchym Topol, básník Ivan Martin Jirous a bard Vladimír Merta, spolu s Leošem Válkou, ředitelem galerie Dox 

v praţských Holešovicích, kde se křest knihy konal. A třeba Fedor Gál jí označil za ,,výkřik adresovaný naší skomírající 

paměti a jednu z nejlepších knih o komunismu, jaká byla napsána‘‘. Ano, zrůdná diktatura komunistů je uţ 21 let mrtvá, 

ale mnohé z ní přetrvává, neboť ani ta naše nová demokracie není zdaleka demokracií dokonalou a navíc, pravdou je i 

to, ţe nic lepšího lidstvo lidstvo zatím nevymyslelo. Je však třeba na ní neustále pracovat, jako to činí i Jiřina Šiklová, 

neb do té či jiné totality není nikdy daleko. A nad tím bychom se měli asi zamýšlet právě o nastávajících výročích... /jn/ 
 

ZPRÁVY Z VELEHRADU   

Opět vydařená Svatováclavská – i přes déšť a opravy metra... 
Svátek Svatého Václava jsme opět na Velehradě oslavili ve velkém počtu, i přes nepřízeň počasí a uzavření několika 

linek metra kvůli opravám. Letos začala Svatováclavská uţ podruhé mší v kapli, jako tomu kdysi bývalo a celebroval 

opět Otec Antonín Kocurek z Ostravy, kterého si mnozí z nás rychle oblíbili. Čtyři desítky farníků se pak odebraly do 

hlavního sálu na kávu a pohoštění a přivítali je za Správní radu charity Velehradu Josef Czernin, Marta Tomská a 

Michael Voggenauer. Pak jsem na poţádání rady přednesl historický exkurz o době sv. Václava, včetně jeho postavení 

jako středoevropského státníka – poté, co o jeho charismatické postavě světce promluvil v kázání Otec Kocurek. 

Následovala hudební vloţka a tanec s lahvemi naší oblíbené slovenské taneční skupiny, na zahradě se opékaly klobásy, 

ranní skupinky odcházely, ale přicházeli noví a došlo i na hromadnou fotografii (viz fotoreportáţ Marty Janitorové). /jn/ 

**************************************************** 
                                               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 vyťahov vo všetkých sférach (podnikateľskej, sociálnej, kulturnej, atď). 

                                               http://www.slovenskecentrum.sk 
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**************************************************** 
Svatováclavská na Velehradě 3. října 2010 Fotoreportáţ Marty Janitorové 

   Svatováclavská v plném proudu:  (zleva) Otec Kocurek sleduje řeč Josefa Černína,  
                                                             setkání nejstarší a nejmladší generace během přestávky v programu a taneční soubor   
                                                      se připravuje na vystoupení...  Dole:  Domácí buchty, koláče a dortíky čekají na  
                               ochutnávání a skupinová fotografie v přestávce odpoledního programu...  

 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                              

**************************************************** 
                                     British, Czech and Slovak Association  
 pořádá v pátek 26 listopadu od 19.00 hodin v hotelu Radisson Edwardian, 9-13 Bloomsbury Street, WC1B 3QD 
                                                           

             Výroční večeři u příleţitosti 20. výročí svého zaloţení  
                                                           Slavnostní řečník-host velvyslanec Michael Ţantovský  

      Všichni jsou srdečně zváni – vstupenky pro členy £37, pro hosty £39 a stůl pro deset osob za £350. Šeky: BCSA      
    
     BCSA zároveň zve na promítání filmu-opery Jana Hřebejka: Zítra se bude... o Miladě Horákové v Riverside    
     Studios, Hammersmith W6 9RL 13. listopadu v 15:30 spolu s Českým centrem a Dvořákovou společností  
 

                  BCSA zve i na pravidelné ,,Get to know you'' středy od 19 do 23 hodin v Čs. národním domě,                   
                                                    74 West End Lane, NW6, vždy jednou v měsíci              
     Další info na bcsa@bcsa.co.uk nebo na tel. 0208-902-0328, fax: 0208-795-4875 643  Harrow Road, Wembley, HA0 2EX  

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

ZE SVĚTA, DOMOVA A HISTORIE 

Římský koncert na počest Jana z Jenštejna                                                                                                  

Kardinál Miloslav Vlk se 21. října 2010 zúčastnil v Římě slavnostního koncertu na počest Jana                                         

z Jenštejna. Od narození tohoto třetího praţského arcibiskupa si letos připomínáme 660 let, od                                        

jeho smrti v Římě pak 610 let.                                                                                                                                               .   

.   Večer, který pořádl velvyslanec České republiky při Svatém stolci Pavel Vošalík, proběhl v                                      

bazilice Sanctae Praxedis v Římě. Věnován byl všem, kdo trpěli pro svou víru a konal se pod                                  

záštitou ministra Karla Schwarzenberga a praţského arcibiskupa Dominika Duky OP. Na                                     

koncertě zazněly skladby Antonína Dvořáka, Josefa Suka, Leoše Janáčka, Bohuslava Martinů,                                        

Petra Ebena a Pavla Černého.                                                                                                                                                                                  

.   Jan z Jenštejna se narodil 27. prosince 1350 jako potomek pánů z Vlašimi a z Jenštejna, kteří                                          

patřili ke vzdělané šlechtě slouţící ve státní sluţbě. Studoval v Praze, Padově, Bologni,                Jan z Jenštejna v                           

Montpellier a posléze v Paříţi. Po ukončení svého působení na Sorbonně byl jmenován                triforiu praţské                        

míšeňským biskupem. V roce 1379 se stal praţským arcibiskupem a v tomtéţ roce byl králem      katedrály                       

Václavem IV. jmenován nejvyšším zemským kancléřem.                                                                                                                                          

.    Ve své nové funkci začal prosazovat asketický ţivot jako program a vzor pro lid českých zemí. Nabíral tak na síle 

jeho konflikt s královskou mocí. Jan z Jenštejna podporoval papeţe v Římě, coţ se negativně odráţelo ve vztazích s 

Francií. Král odvolal Jana z Jenštejna z funkce nejvyššího zemského kancléře a snaţil se všemoţně oslabit jeho pozici. 

S arcibiskupovou politikou nakonec nesouhlasila ani kapitula, která se v rozhodující chvíli postavila na stranu krále.     

Václav IV. se rozhodl oslabit arcibiskupovu moc tím, ţe z uprázdněného opatského stolce v západočeských Kladrubech 

hodlal zřídit nové biskupství a chtěl na něj dosadit některého ze svých oblíbenců. Arcibiskup však několik dní po smrti 

kladrubského opata Racka jmenoval opatem mnicha Odolena, coţ potvrdil také sv. Jan Nepomucký jako generální 

vikář. Po jednání s arcibiskupem dal král v březnu roku 1393 Jana z Nepomuka a další svědky zatknout. Generální vikář 

byl, jak známo, umučen a jeho tělo shozeno do Vltavy. Takové násilí vůči vysokému představiteli církve bylo zcela 

bezprecedentní, proto Jan z Jenštejna podal papeţské kurii na Václava IV. ţalobu.                                                                   

.   Poté, co papeţ Bonifác IX. nemohl v situaci boje proti vzdoropapeţi ve věci nic podniknout, ocitl se Jan z Jenštejna 

zcela osamocen a bez podpory. Po několika dalších prohraných sporech byl nucen abdikovat. Odchází do Říma, kde 17. 

června 1400 v klášteře u baziliky Sanctae Praxedis umírá. Podle některých historiků spory, které vedl s králem a jeho 

okolím vnitřně oslabily nejen státní, ale i církevní jednotu a svým způsobem pomohly vytvořit ţivnou půdu pro 

myšlenky husitství.                                                             (Aleš Pištora – převzato ze stránek Arcibiskupství pražského) 
 

Oslava výročí vzniku republiky na čs. velvyslanectví 
V den státního svátku ČR, ve čtvrtek 28.října, se konala na českém velvyslanectví slavnostní vzpomínka na vznik 

republiky za účasti pozvaných hostí, zástupců krajanských organizací a válečných veteránů. Po slavnostním projevu 

velvyslance Michaela Ţantovského byla zahrána státní hymna a následovala recepce. Účastníci probírali minulá léta 

vývoje doma i ve světě, vzpomínalo se na léta exilu i na válečné a poválečné události. Účastníci si také připomněli naši 

slavnou účast v Bitvě o Británii před sedmdesáti lety i v dalších letech války.  
 

POZOR: VÝZVY SPRÁVNÍ RADY VELEHRADU 
Mikulášská oslava – rádi bychom navázali na dlouholetou tradici (založenou před mnoha desetiletími učitelkou české 

doplňovací školy paní Kauckou) a uspořádali svatému Mikuláši malou dětskou besídku. Prosíme děti (alespoň ty 
odvážnější), aby nám přednesli básničku, zazpívali nebo na něco zahráli. Nápady zasílejte prosím paní Ludmile Stane na 

email: ludmila@velehrad.org.uk   nebo   sms: 07939 519 708 
Vánoční trhy – na stáncích budou k dispozici levné knihy ze „zásob“ Velehradu, tradiční vánoční ozdoby (vyrobené, 
ručně malované a dovezené). Stánek s dárky a hračkami bychom rádi doplnili vašimi dary. Prosíme proto, abyste na 

Velehrad přinesli (pokud možno předem) nové (nebo „jako nové“) předměty a hračky vhodné k nabídce. 

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

                        SVU -- Společnost pro vědy a umění ve Velké Británii 
       srdečně všechny zve na pravidelné přednášky vždy poslední sobotu v měsíci, vždy ve 14.30 hodin na 

Velehradě. Nenechte si ujít nová a zajímavá vědecká, historická a kulturní témata s rušnými diskusemi! 
                                      

                  Po přednášce vždy debata a občerstvení. Všichni jsou srdečně zváni. Informace na nástěnce Velehradu,  

                                        na tel.čísle 020-7727-7849 nebo u předsedy Milana Kocourka 01932-259-616  

**************************************************** 
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**************************************************** 
Nedoţitá stovka Matky Terezy... 
K poněkud zapomenutým výročím uplynulých měsíců patří i nedoţité sté narozeniny blahoslavené Matky Terezy, které 

připadly na 26. srpna. Jak známo, Matka Tereza – pečovatelka a ochránkyně chudých v indické Kalkutě, kde před 60ti 

lety zaloţila svůj řád misionářek chudých -- zemřela před třinácti lety a dodnes je symbolem nezištné charitativní péče. 

Prostě uváděla do praxe vše to, co hlásala i kdyţ byla mnohými vyznavači tzv. teologie osvobození napadána, ţe 

neusiluje o změnu systému a ţe její katolicismus je staromódní. Přesto je dnes pro mnoho mladých a studentů sociální a 

zdravotní péče stále vzorem a pro ty starší těţko dostiţitelným ideálem charismatické milosti... 
 

Z NAŠÍ KORESPONDENCE 

Nezapomínejme na Baťovce... 
...My tady v Harrow (HA4, HA5) žijeme už tak dlouho a jsme vdovy po Baťovcích (slyšeli jste o Baťových botách?), 
roztroušeny po dálných končinách, ale nakonec usazeny tady, asi 10-12km od Ladbroke Square (a členky komunity po 
Otci Langovi). Už nemáme auta a já mluvím za nás, že nejsme v tak dobrém zdraví, abychom se mohly zůčastnit 
večerních přednášek, koncertů po jihovýchodním okolí středu Londýna či Anglie a tak Z(S)pravodaj je jedinou spojkou...    
      Já osobně jsem prožila válku v ČSR – školačka malého starého města na Ostravsku, ale můj manžel jako mladý 
muž u Baťi byl s jinými pěti mladými muži poslán do střední Afriky (dnešní Zimbabwe), aby tam vystavěli továrnu na 
obuv, založili obchody, vystavěli osadu, atd., ale můj muž byl jediný, který se v 19ti letech přihlásil do čs. armády 
v Anglii – kam byl poslán s jinými Čechy ze středního východu, přežil válku a dorazil do Prahy v květnu 1945. Proto 
,,Naše účast na spojeneckém vítězství a prezident Beneš‘‘ mne velmi dojala. 
      V roce 1946 jsme se vzali a odjeli do střední Afriky – potom zpět do Anglie, už se třemi dětmi a poslali nás (Baťa 
Shoe Co. Ltd) do Indie, prý na tři roky, ale zůstali jsme tam 20 let! Potom manžel byl poslán do hlavního sídla UNIDO 
(United Nations Industrial Development Organisation) ve Vídni a pak znovu do Indie a východní Afriky (Tanzánie) 
pomoci tamějším státním podnikatelům vyrábět obuv. V roce 1982 jsme měli odjet na Ceylon (Srí Lanka), ale manžel 
zemřel na infarkt ve věku 62 let, když jsme byli v Kentonu na dovolené. 
       Vše nejlepší vám přeje Zdena Beková (z dopisu, který též obsahuje přání úspěchu novým velehradským správcům, 
Milošovi a Zdeně Zolnovým) 
 

Nenechte si ujít, aneb kultura v Londýně v listopadu ve zkratce 

*   1.listopadu začne výstava Lost in Translation v Riverside Studios, Hammersmith na téma českých a britských 

umělců, tvořících v zahraničí, tedy v Británii a ČR. Výstava potrvá aţ do 19.listopadu a 14. listopadu v 16.15 v tamním 

kině bude promítán film ,,Czechin London‘‘, dokument o osudech sedmi Čechů v Londýně. Vstupenky po pěti librách  

a info na: 020 8237 1111 a na www.riversidestudios.co.uk. Spolupořadatelem festivalu je České centrum, Londýn.                                                

*   2.listopadu v 19.30 zahraje v Royal Albert Hall Royal Philharmonic Orchestra pod taktovkou Janusze Piotrowicze  

a s Tasmin Little, housle, Dvořákovu Novosvětskou symfonii, spolu s Beethovenovou overturou Egmont a 

Mendelssohnovým Houslovým koncertem v E moll. Vstupenky: 0845 401 5045, website www.royalalberthall.com  

*   4.listopadu v 19.00 zahrají v rámci Sir Charles Mackerras Memorial Concert Philharmonia Orchestra a Orchestra 

of the Age of Enlightment pod taktovkami Tomáše Netopila a Alexandra Brigera Dvořákovu Sedmou symfonii v D 

moll, Janáčkovu suitu z Lišky Bystroušky (dle Mackerrase) a poslední scénu z téţe opery, spolu s Handelovou Hudbou 

pro královský ohňostroj a jeho Jasné serafimy ze Samsona a How beautiful are the feet  z Mesiáše, plus Mozartovu 

Sinfonia Concertante. Jako sólisté vystoupí: Julian Rachlin (housle), Lawrence Power (viola), Sir Thomas Allen 

(baryton), Sebastian Cox (treble) a Rebecca Evans (soprán). Info: 0800 652 6717 a http://www.southbankcentre.co.uk  
*   6. listopadu v 19 hod. vystoupí v Shaw Theatre, 100-110 Euston Road, NW1 2AJ Divadlo Sklep s hrou To nejlepší 

z besídky ,,ve volném pásmu skečů, gagů, písní, básní a tanců, plném humoru, někdy i černého, který má jediný cíl a to 

pobavit diváka, ale i aktéry samotné. Vstup 25-30 liber, předprodej na www.radstransferes.co.uk/divadlo-sklep/  nebo 

v obchodech Dukla, 19a Russell Parade, Golders Green Road, NW11 9NN, tel.: 208 458 1175 nebo Czechia Ltd,  

Hoe St. E17 9PX, tel.: 07795 372 465.                                                                                                                 >>>>>>>               

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

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. 
 

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

Nenechte si ujít, aneb kultura v Londýně v listopadu ve zkratce (pokr. ze str.5) 
 

*   8.listopadu ve 13 hodin zahraje ve Wigmore Hall Emerson String Quartet Dvořákovo Terzetto v C a jeho Smyčcový 

kvartet č. 11 v C dur. Vstupenk: 020 7935 2141 a website: www.wigmore-hall.org.uk. 

*   11.listopadu vystoupí v BBC Radio 3 Lunchtime Concert  ve 13 hodin Kvartet Pavla Haase v LSO St. Luke‘s UBS 

and LSO Music Education Centre, 161 Old Street, EC1V 9NG. Info: 020 7638 8891. 

*   11.listopadu také začíná uţ 14th Czech Film Festival s nabídkou nejnovější české filmové vlny a spolupořadatelem 

je opět České centrum, Londýn. Promítání se budou konat v kinech Prince Charles Cinema, Riverside Studios, 

Hammersmith, v Barbican Centre a v The Tricycle. Z promítaných filmů jistě zaujmou Protektor a Tři sezóny v pekle, 

oba vyznamenané Českým lvem, dále pak Hřebejkovy Zítra se bude... (zfilmovaná opera skladatele Aleše Březiny a 

libretisty Jiřího Nekvasila o soudu a popravě Milady Horákové – viz oznámení BCSA) a Kawasakiho růže o disidentu-

agentovi. Dále pak slovenská tvorba Miry Fornayové – Lišky, o sestrách hledajících nový ţivot v Irsku a fantazie Kdo 

se bojí vlka?, jejímţ autorem je Mária Procházková. Dojde i na skvělou animaci Jana Švankmajera Přežít a němý film 

Cigáni Karla Antona z roku 1921, stejně jako slavného Spalovače mrtvol s Hrušínským a Morgiánu, oba od Juraje 

Herze, takţe festival bude vpravdě československý. Informace na www.czechcentre.org.uk  a ve zmíněných kinech. Po 

promítání Cigánů (18.listopadu v Barbicanu v 19.30) bude následovat předčítání z Máchova Máje, vydaného Twisted 

Spoon Press v r. 2005. V rámci festivalu se bude konat i dvojprogram, tedy film The Ferrari Gino Girl Jana Němce o 

okupaci v roce 1968 a večer literatury s Jáchymem Topolem o jeho knize Kloktání dehtem a jeho bratrem Filipem, 

zpěvákem a rockovým klavíristou (19.listopadu v 18.45 v Riverside Studios).                       

*  14.listopadu bude v Leicester Square Theatre ve 14 hodin poprve v Británii slavnostně předvedena nahrávka světové 

premiéry Arco Diva opery Bohuslava Martinů Den dobročinnosti. Info: 0844 84724 75 a Dvořákova společnost a 

www.leicestersquaretheatre.com  

*   19. a 26.listopadu zahraje v St Mary the Virgin, Merton a All Saints, Putney Common v rámci Wimbledon Festival 

Wihanův kvartet, mezi jiným i Dvořáka a Martinů. Festival take 28. listopadu oslaví v The Orange Tree Theatre, 

Richmond, 150. výročí narození Gustava Mahlera (!!!). Info 0844 871 7685 a www.wimbledonmusicfestival.co.uk  
 

**************************************************** 
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 sdruţuje 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 Tony Pook, Membership Secretary, 

                            1 Lower Friargate, York YO1 9SL, Tel: 01904-642407    e-mail: membership@dvorak-society.org 

**************************************************** 
       VÍTE, ŽE VELEHRAD MÁ TAKÉ VLASTNÍ WEBSITE?   www.velehrad.org.uk   
 
                Nabízí mnoho informací. Příspěvky na obnovu Velehradu či 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    

**************************************************** 
Czech and Slovak Club in London 

Chcete si pochutnat na tradičních českých a slovenských jídlech a napít se dobrého piva z našich končin? 

Stačí dojet metrem do stanice West Hampstead (NW6) a o pár stovek metrů níţ, 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 328 013, Restaurace 0207 372 1193 

****************************************************    
                      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 a další  akce,  informuje Brity o moţnostech podnikání, vzdělávání, atd  

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