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Battle of Britain, sv.Václav a dnešní  
mladá generace... 
 
Každoročně v tuto dobu na přelomu září a října si připomínáme jak slavnou Bitvu o  
Británii, ve které naši letci sehráli tak významnou roli a zároveň slavíme svátek našeho 
patrona sv.Václava. K němu se pak váže i obnovení naší státnosti 28.října. O slavné 
účasti českých a slovenských letců spolu s Poláky nehovoříme jen my, ale i Britové.  
Vždyť sám první anglický velitel naší Třistadesítky G/Cpt Douglas Blackwood napsal  
později, že si je naprosto jist tím, že kdyby tehdy naši a Poláci ,,nepomohli Royal Air  
Force, nevyhráli bychom Bitvu o Británii‘‘ a podobně se tehdy vyjádřili i nejvyšší britští  
představitelé. V těchto souvislostech bude také zajímavé navštívit výstavu na toto téma  
v londýnském leteckém muzeu – už i proto, abychom zkontrolovali, zda tam na něco  
nezapomněli, neb to organizovali hlavně Poláci a mnozí z nich – stejně jako my – jsou  
tak pyšní na své, nepopíratelně obrovské úspěchy, že si nejsou těch našich plně vědomi.  
Je tomu tak i díky našemu seržantu Františkovi, jehož 17 sestřelů nepřítele, coby  
pilota-hosta slavné polské 303tí perutě, si pochopitelně připočítávají na své konto a svědčí o tom i review výstavy 
v deníku The Times, kde se píše, že František se zabil při návratu na letiště Northolt, což není pravda, neb se zabil při 
přistání na polním letišti v Ewell, Surrey, vedle dnešní ,,Crazy Mile‘‘. Naše dvě stíhací (310. a 312.) a bombardovací 
311. peruť se plně účastnily Bitvy o Británii – i když 312. byla naneštěstí odvelena do týlu, aby bránila Liverpool, kde 
mnoho příležitostí k úspěchům neměla. Naši letci tehdy také bojovali i v řadách mnoha perutí ,,britských‘‘ a o jejich 
úspěších jsme už mnohokrát referovali. Účast 88mi našich pilotů-stíhačů v bitvě je Brity potvrzena, i když ,,ve 
vzduchu‘‘ byl také pozdější velitel 310. Jiří Hartman, kterého po úspěších ve Francii na amerických Curtisech převeleli 
na jejich zalétávání i během bitvy. Faktem je, že už do srpna 1940 bylo do Británie evakuováno z Francie 932 našich 
pilotů i pozemního personálu a Třistadesítka byla formálně v Duxfordu ustavena 10.července téhož roku, tedy tři dny 
před Hitlerovým ,,Adlertag‘‘. Se svými 40ti a půl sestřely, plus 11ti pravděpodobnými a šesti poškozenými letouny 
Luftwaffe významně přispěla k úspěchům RAF. Předtím, v bitvě o Francii, sloužilo 135 našich pilotů u 26ti perutí.  >>> 

****************************************************     
    SPRÁVNÍ RADA VELEHRADU ZVE VŠECHNY KRAJANY NA TRADIČNÍ A OBLÍBENOU 

 

         SVATOVÁCLAVSKOU SLAVNOST 
      
     v neděli, 2. října 2011 odpoledne (15 – 19hod.) ve společenských  
     prostorách londýnského Velehradu, 22 Ladbroke Sq., London W11 
 
        V 16 hodin se bude ve velehradské kapli tradičně konat slavnostní bohoslužba,    
       celebrovaná tentokrát Mons. ThDr. Michaelem Slavíkem, generálním vikářem            
                                                   pražské arcidiecéze 

 
 Občerstvení, včetně tradičních koláčů, dortíků a opékaných klobás v zahradě, aktivity pro nejmenš 

                                                                Na cimbál zahraje Marta Janitorová. Všichni srdečně vítáni! 
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**************************************************** 
Battle of Britain, sv.Václav a dnešní mladá generace... (pokračování ze str.1) 
Ke konci bojů tvořili naši letci 12 procent francouzského letectva a sestřelili 78 nepřátelských letounů, plus 14 
pravděpodobně, což vše bylo opět zhruba 12 procent všech francouzských vítězství. A nevedli si o nic hůř ani zde 
v Bitvě o Británii s celkovým skore 72 a 1/5 sestřelů, plus 16 pravděpodobných a 14 a 1/7 poškozených nepřátelských 
letounů. O stejně slavných úspěších naší bombardovací Třistajedenáctky a o tehdy už více než jedenácti tisících našich 
vojácích připravujících se v Británii do boje, jsme už psali (a v tomto čísle viz i zprávu o desce našim výsadkářům). 
        Skutečnost, že našich letců vzpomínáme právě v blízkosti svátku našeho patrona a symbolu státnosti sv.Václava, je 
nejen symbolickou, ale i potěšitelným stvrzením platnosti dějinného politického i duchovního odkazu našich předků. 
Vždyť i sv.Václav, který se narodil do jen stěží se uklidňujících časů po pádu slavné Velkomoravské říše po nájezdu 
Maďarů a v době, kdy české knížectví pomalu a pracně posilovalo svou pozici vůči sousedům, to neměl vůbec lehké. 
Přispělo k tomu nejen neslavné regentství matky Drahomíry po předčasné smrti otce Vratislava, včetně zavraždění 
oblíbené babičky Ludmily, ale i potíže s upevňováním autority (viz Lucká válka a poddání Radslava).Václav se tehdy 
také podvolil – po pokusu o ozbrojený vzdor, stejně jako později Boleslav – pokračovat v platbách oněch 120ti volů a 
500 hřiven stříbra císaři Jindřichu Ptáčníkovi, které česká knížata platila do říše už od invaze Karla Velikého v roce 805. 
U vědomí Václavovy svaté pověsti a asketického života si jej však Jindřich velmi oblíbil a vážil a když si jeho syn Otta 
bral anglickou princeznu Eadgyth, odvezl si Václav její mladičkou sestru Adiveu do Prahy jako budoucí ženu pro 
bratrova syna. Václavovi se tehdy zjevně dařilo upevňovat silou ducha i diplomacie více než vojensky. Tím se také od 
oněch časů řídili mnozí naši další panovníci, včetně třeba Karla IV, který českou královskou korunu i království zasvětil 
právě sv.Václavovi. Skutečnost, že náš svatý kníže je už po tisíc let naším nejuctívanějším světcem a patronem 
posilovala národ i během nacistické okupace i v dobách komunistické totality a svátek se nyní slaví i ve Vatikánu. 
        U vědomí uvedeného bohatého dějinného odkazu je však třeba se také občas zamyslet nad budoucností a to 
zejména pokud dnes žijeme povětšinou za hranicemi vlasti. A jelikož budoucnost hlavně znamená dnešní mládež a děti, 
neuškodí ani zamyšlení nad našim předáváním národního dědictví právě jim. Učme je jazyku našich předků, učme je --
alespoň srovnáváním s britskými -- našim dějinám, budujme v nich zdravé sebevědomí! Vezměme si příklad 
z londýnských Poláků, kde jazykem předků mluví a do sobotních či nedělních škol chodí i pravnuci exulantů (ostatně 
České centrum pořádá jazykové kurzy). Vzpomeneme-li nedávné akce některých novin za větší gramotnost britských 
dětí – v situaci, kdy řada z nich je fakticky negramotných i po ukončení školy a jejich rodiny nemají doma jedinou 
knihu – je na nás, aby se naše děti a jejich děti i vnuci ve škole pyšnili svými ,,roots‘‘. Třeba tím, že ,,Good king 
Wenceslas‘‘ kraloval kdysi, po zániku slavné říše Velkomoravské na Moravě a na Slovensku, právě nám a že nebýt 
Poláků, Čechů a Slováků, mohli Britové prohrát Battle of Britain. Naši potomci školáci, kteří tohle budou vědět se nejen 
v Británii neztratí, ale tím, že budou alespoň trochu znát jazyk prapředků, budou hrdi na jejich nyní svobodnou vlast a 
budou umět sáhnout po knize, třeba i učebnici dějin, napomohou i britským dětem v obnově jejich národní hrdosti. A 
tím zároveň posílí i naše nyní zapomínané společné evropské křesťanské civilizační dědictví... /jn/ 
 

ZPR Á V Y Z L O ND Ý N A A K O M UNI T Y                      
Koncem září vyvrcholily přípravy na Svatováclavskou 
Na Velehradě vyvrcholily přípravy na letošní Svatováclavskou slavnost. Před měsícem jsme na tomto místě referovali, 
jak přípravy začaly a pro připomenutí to opakujeme: Jak známo, nejde jen o nákupy, uklízení a podobně, ale také o 
pečení, vaření a přípravy na všechny aktivity a správci Velehradu, manželé Zolnovi i dobrovolníci už musejí padat 
únavou. Zároveň jde pochopitelně i o duchovní stránku v tradici zesnulých Otců Langa a Pazderky a Správní výbor 
Velehradu letos přes arcibiskupa Duku zajistil, aby přijel celebrovat Mons.ThDr.Michael Slavík, generální vikář 
pražské diecéze. Otec Slavík byl vysvěcen v roce 1981 a působil pak v Karlových Varech, Ostrově nad Ohří, a 
v pražskem Chodově a Vršovicích. Od přenesení kněžského semináře z Litoměřic do Prahy v roce 1992 působil u 
sv.Vojtěcha v Dejvicích a od roku 1995 jako spirituál a do roku 2000 jako rektor semináře. Byl též delegátem 
Mezinárodní služby Katolické charismatické obnovy pro středo a východoevropský region, je členem Společnosti pro 
církevní právo, sloužil jako soudce pražského mezidiecézního soudu a od r. 1992 je jedním z členů kněžské rady a sboru 
poradců pražského arcibiskupa. Generálním vikářem je od října roku 2000. Otec Slavík je také sekretářem 
arcibiskupství, od roku 2001 sídelním kanovníkem Metropolitní kapituly u sv.Víta v Praze a v r. 2007 zvolen děkanem. 
Otec Slavík je tedy jedním z vůdců dnešní české církve a my se velmi těšíme na jeho příjezd na Svatováclavskou!  

**************************************************** 
                        SV U – Britská skupina Společnosti pro vědy a umění zve na přednášku 
 ekonoma Františka Nepila:  Dopad dosavadní privatizace na českou ekonomiku 
                                    na Velehradě v sobotu 29.října ve 14.30 

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

**************************************************** 
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**************************************************** 
Výstava o polských a našich letcích v museu RAF v Hendonu 
Ve známém muzeu RAF v Hendonu se od 16.září koná výstava o úspěších polských a československých letců v Bitvě o 
Británii. Výstavu, která zachycuje i pohnuté osudy válečných hrdinů za komunismu, připravilo muzeum ve sploupráci s 
polskou asociací letců a českým Ústavem pro studium totalitních režimů. Expozici otevřeli polský ministr zahraničí 
Radoslaw Sikorski a český velvyslanec Michael Žantovský. Z internetových stránek muzea se však o našich letcích, 
kromě seržanta Františka, který létal coby pilot-host se slavnou polskou 303.perutí, nic moc nedočteme. Doufejme, že 
sama výstava – na kterou se řada našinců teprve chystá -- toho ukazuje více. (RAF Museum London, Grahame Park 
Way, London NW9 5LL – 7 minut autobusem od stanice metra Colindale, nebo 10 minut od křižovatky č.4 dálnice M1) 
 

Pamětní deska našim výsadkářům atentátníkům    
na Heydricha bude odhalena v Londýně 
Pamětní deska našim výsadkářům, kteří za Druhé světové války provedli atentát na říšského  
protektora Reinharda Heydricha, bude odhalena na budově v Porchester Gate poblíž stanice  
londýnského metra Queensway a našich velvyslanectví v podvečer 28.října. Kulatá zelená  
pamětní deska ve známém stylu samosprávy čtvrti Westminster, ponese nápis připomínající,  
že v jinak nenápadné budově, kde sídlila československá rozvědka Benešovy vlády  
spolupracující se slavnou britskou SOE, bylo 3. října 1941 rozhodnuto o provedení atentátu.  
Skupina našich výsadkářů pak pózovala ve dvoře pro archivní fotografii. Český filmař a  
historik-amatér Jan Kaplan se už přes 20 let zabývá tématikou související s atentátem,  
pořádal v Praze na toto téma výstavy a vlastní rozsáhlý válečný archiv. Před 15ti lety objevil  
fotografii našich parašutistů a po složitém porovnávání pozadí nalezl místo ve dvoře budovy,  
kde byla fotografie pořízena. Začal pak ve spolupráci s pražskými vojenskými historiky  
přesvědčovat City of Westminster Council, že by na budově měla být umístěna pamětní          Porovnání pozadí na foto z 
deska a nebylo ani zapotřebí dlouhého přesvědčování. Deska by měla být odhalena našimi      války (vpravo) za Janem 
diplomaty za účasti představitelů Londýna a válečných veteránů. Podrobnosti příště.               Kubišem a dnes (vlevo) 
  
Ekumenické setkání 40ti biskupů u Londýna 
Ve dnech 6. – 12. září se ve Welwyn Garden City u Londýna konalo ekumenické setkání biskupů, které každoročně 
pořádá Hnutí fokoláre a bylo už třicáté v pořadí. Letos se ho zúčastnilo asi 40 biskupů z různých zemí a různých církví: 
anglikánské, pravoslavné, evangelické, syrsko-pravoslavné, metodistické a katolické a za českou církev se jej v roli 
moderátora zúčastnil kardinál Miloslav Vlk. Během pobytu v Londýně navštívili biskupové Lambeth Palace, sídlo 
canterburského arcibiskupa Rowana Williamse, anglikánského primase Anglie, který k nim u této příležitosti promluvil 
na téma: Boží slovo v anglikánské tradici. Prezidentka Hnutí fokoláre, Maria Emmaus Voce, na setkání přednesla 
referáty na téma: Ekumenická spiritualita, která se zrodila ze života Slova a Žité slovo – cesta k jednotě. Biskupové, 
účastníci setkání, si podle jejich prohlášení, tzv. Paktu vzájemné lásky, ,,kladou za cíl žít společně evangelium, hledat 
vše, co je křesťanským církvím společné, posilovat bratrství mezi biskupy a mezi příslušnými církvemi‘‘. 
 

N O V IN K Y SPR Á V NÍ R A D Y V E L E H R A DU  
Spadlá zídka opravována 
Návštěvníci Velehradu v posledním roce si mohli všimnout, že zahradní zídka a plot se hroutí pod náporem bujně 
rostoucího keře v jejich těsné blízkosti. Náš správce Miloš keř zlikvidoval, avšak ukázalo se, že zídka předchozí bujný 
růst nepřežila ve zdraví a je ve stavu rozpadu. S přispěním Petra Eliáše se podařilo získat řemeslníka, který po očistění 
původních cihel zídku obnoví. Práce pokračuje v tuto chvíli a je oprávněná naděje, že při blížící se oslavě sv. Václava 
na Velehradě se obnovená zahradní zídka zastkví opět ve své plné kráse.            Antonín Stáně (za Správní Radu)  >>>                                                                 

**************************************************** 
BCSA - British, Czech and Slovak Association spolu s Friends of Czech Historic Buildings, Gardens and Parks  
            srdečně zvou na koncert 10.října v 18.30 v hale velvyslanectví Slovenské republiky 
 

                            Martin Škampa (cello) a Michal Rezek (klavír)  
                     zahrají z děl Bacha, Beethovena, Schuberta, Chopina, Faurého a Martinů 
                                             vstupné 15 liber zahrnuje i skleničku vína 

 
BCSA také zve na pravidelné ,,Get to know you'' středy od 19 do 23 hodin v Čs. nár. domě, 74 West End Lane, NW6, 

vždy druhou středu v měsíci. Příští se bude konat 12.října 
Další info na bcsa@bcsa.co.uk nebo na tel. 0208-795-4875 643  Harrow Road, Wembley, HA0 2EX 
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**************************************************** 
Vítaná pomoc našim aktivitám... 
Během své poslední schůze se Správní Rada setkala s Pavlou Ezeh, která žije v jižním Londýně a je již delší dobu ve 
spojení s řadou českých matek v této oblasti. Mnohé z nich mají muže jiných národností, ale přejí si, aby jejich děti 
udržely český jazyk a návaznost na českou kulturu. Pavla dokázala v minulosti „dát dohromady“ tuto komunitu a 
zorganizovat lokálně několik úspěšných a dobře navštívených setkání a akcí. Koncem minulého roku jsme začali 
s Pavlou spolupracovat a vyplynula z toho dohoda, že Pavla se připojí k naší charitě jako „event organiser“. Pavla již 
přišla s řadou podnětů pro budoucí akce a spolupráci a ujala se organizace nadcházející oslavy svátku sv. Václava na 
Velehradě. Vítáme Pavlu Ezeh a její přítelkyně a těšíme se na plodnou spolupráci.       Antonín Stáně (za Správní Radu) 
 
ZPR Á V Y Z D O M O V A A ZE SVĚTA 
Mohutné oslavy svátku sv.Václava ve Staré Boleslavi 
Podle zpráv ze Staré Boleslavi se slavnostní pouti k místu zavraždění sv.Václava zúčastnily tisíce lidí z celé země. Jak 
známo, sv. Václav tam byl zabit mladším bratrem Boleslavem 28.září roku 935, když se chystal vstoupit do místního 
kostelíka a tentokrát byly v kryptě baziliky sv.Václava vystaveny jeho relikvie. Hlavní slavnostní mši na Mariánském 
náměstí celebroval pražský arcibiskup Dominik Duka a na nádraží se ve zvláštním vlaku konala výstava o životním díle 
papeže Jana Pavla II. Poutní den zakončil průvod a ohňostroj. Oslavy svátku se konaly i na mnoha dalších místech a 
v Praze na Václavském náměstí byl oslaven příjezdem jízdního průvodu v historických dobových kostýmech. 
 

Slovenská Noc výskumníkov 
Na Slovensku sa 27.septembra konala tradičná Noc výskumníkov. Podobne ako v inných stredoeurópských štátoch o 
Múzejné noci, boli ve slovenských mestách otvorené v Noci výskumníkov múzea. Cieľom projektu bola popularizácia 
vedy a podchytenie študentov i starších žákov, ktorí sa o vedu zaujímajú za účasti odborníkov zo Slovenskej akadémie 
vied a vysokých škol. 
 

Počet automobilů v ČR překročil 4 a půl milionu 
Podle statistik asociace výrobců automobilů SAP překročil počet automobilů v České republice 4 550 000 a počet 
automobilů na obyvatele dosáhl čísla jednoho na 2.31 obyvatel. Problém ovšem je, že většina automobilů, tedy 60 
procent je starších než deset let a 30 procent dokonce více než 15 let. V zemi je také zaregistrováno 943.140 motocyklů 
a 154.510 traktorů.  
 

Židia oslavili Nový rok 5772 
Židovské komunity v ceľom svete oslavily 28.septembra Nový rok (Roš Hašana). Židovský lunárny kalendár sa 
nezhoduje s civilným a tak sa začal rok 5772. Sviatok sa neslávi ako Silvester – je to sviatok liturgie, meditácie a tradíc 
pred Dňom zmierenia Jom Kipur s celodenným postom.  
 

Svatý Václav ve Vatikánu  
 
Kardinál Miloslav Vlk o obnově slavení svátku sv.Václava ve Vatikánu, na které 
se osobně podílel 

Letošní slavnost svatého Václava oslavili Češi i ve 
Vatikánu u jeho oltáře ve velechrámu sv. Petra v Římě. 
Tato krásná dřívější tradice byla pozapomenuta. Letos 
byla z podnětu českého velvyslance u Svatého stolce J. 
E. JUDr. Pavla Vošalíka znovu obnovena. Pro naše 
věřící v Římě i pro římské poutníky tuto liturgickou 
oslavu organizuje papežská kolej Nepomucenum. Byl 
jsem pozván, abych tuto bohoslužbu u oltáře sv. 
Václava sloužil. Tato slavnost se připojuje k ostatním 

oslavám našeho národního patrona a ochránce české 
země sv.Václava, které probíhají u nás doma. 
     Je to jedinečná skutečnost, že tak malý národ, jako je 
náš, má v tomto velechrámu univerzální katolické 
církve, v jejím centru, oltář svého národního patrona, 
obklopeného svými věrozvěsty sv. Cyrilem a 
Metodějem. Oltář je u sv.Petra  již od první poloviny 
14. století. Dnešní obraz je až z počátku 18. století.                                   
                                                                        >>>>>>

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

.........                    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 
(podnikateľskej, sociálnej, kulturnej).                                              

http://www.slovenskecentrum.sk 
**************************************************** 
                                                                                                           -- 4 -- 

 

http://www.slovenskecentrum.sk/


**************************************************** 
Svatý Václav ve Vatikánu (pokračování ze str.4) 
       Po přelomu tisíciletí jsme zamýšleli vytvořit určitý 
aspoň malý „pendant“ k velké národní cyrilometodějské 
pouti a tak zdůraznit – vedle původní cyrilometodějské 
tradice a počátků naší kultury - také tradici 
svatováclavskou, spojenou s počátky našeho státu a 
našeho národního života. Svatí Cyril a Metoděj jako 
spolupatroni Evropy nás zasazují do širšího kulturního 
evropského rámce. Význam sv.Václava pro náš národní 
život a pro naše křesťanské kořeny stále více vstupoval 
do společenského povědomí. Karlu IV., „největšímu 
Čechovi“ a budovateli svatováclavské tradice v našem 
národě, se v poslední době dostávalo stále větší 
pozornosti.  
        Po rozdělení naší republiky ztratilo svůj původní 
význam datum 28. říjen, a také tím byl vytvořen prostor 
pro 28.září. Proto jsem v r. 2004 pozval i ostatní české a 
moravské biskupy, aby přišli do Staré Boleslavi a svou 
přítomností zdůraznili na náboženské, církevní i 
celonárodní rovině význam sv.Václava pro náš národ 
dnes. Abychom těmto skutečnostem dali ještě větší 
důraz, začal jsem od r.2007 přinášet do Staré Boleslavi  
 

naši nejcennější relikvii, lebku sv.Václava, které se pak 
dostalo té pocty, že jsme ji tam začali vozit prezidentským 
autem za doprovodu prezidentské eskorty, takže sv.Václav 
přijížděl opravdu jako panovník. 
        I když data narození začátkem 10. stol. jsou nejistá, 
přece jen jsem podle tradice při 1100 výročí narození sv. 
Václava vyhlásil r. 2008 jako rok svatováclavský, 
zorganizoval konferenci historiků a dalších odborníků a 
výstavu, která byla na závěr roku zahájená. Před sv. 
Václavem téhož roku se papež zmínil novému velvyslanci 
JUDr P. Vošalíkovi při jeho nástupu, že hodlá navštívit 
Českou republiku (viz článek Čekání na papeže).  
        Ve svém pozvání jsme pak žádali Svatého otce, aby 
přijel ještě jako na závěr svatováclavského roku na svátek 
sv. Václava. Jeho přítomnost ve Staré Boleslavi právě v 
těchto souvislostech „posvětila“ národní poutě, kterým se 
tak dostalo největšího uznání.  
         Obnova slavení svátku sv. Václava u jeho oltáře ve 
velechrámu sv. Petra je tedy významným kamínkem do 
této mozaiky.                                      kardinál Miloslav Vlk                                                                         
             (z jeho internetových stránek s laskavým svolením)

DOPISY REDAKCI  
Od Dvořákovy společnosti 
Dear Editor of Velehradsky Z(s)pravodaj, 
Thank for sending me your Newsletter which I always find most interesting.   Could you please put me on your 
mailing list for future issues. 
       Besides being Chair of the Dvorak Society I am a member of the BCSA and SVU and although I am not Czech I 
do understand the language. 
       I know that you mention the Dvorak Society in your newsletters and we are most grateful for this. 
Could you please note that we have just appointed a new Membership Secretary and it would be really good if you 
could make this alteration in future Newsletters.    
 Tony Pook has been replaced by: David Thorpe, Membership Secretary, 16 Colebrook Street, Winchester SO23 9LH 
Tel:  01962 864184 
Thank you, With best wishes, Annette Percy, For the Dvorak Society 
 

Nenechte si ujít, aneb kultura v Londýně v říjnu ve zkratce  
 
*  Od 31.srpna do 1.října uvádí známé divadlo Orange Tree Theatre (pomáhající v letech komunismu našim disidentům) 
1 Clarence St, Richmond, TW9 2SA hru Václava Havla Conspirátors. Vstupné 11liber. Info/pokladna: 020 8940 3633 
*  1.října ve 20 hodin zahraje v Holy Trinity Church, Claygate, Surrey KT10 0JP Elias Quartet a Malin Broman 
(housle). Na programu pro Oxshott and Cobham Music Society bude Janáčkova Kreutzerova sonata a Beethovenovy a 
Mozartovy smyčcové kvartety. Vstupenky u vchodu a na telefonu 020 8399 4262 a na www.ocms-music.org.uk  
*  9.října vystoupí v 11 hodin s klavírním koncertem v Blackheat Halls, 23 Lees Road London SE3 9RQ Martin Kasík. 
Na programu tři Smetanovy České tance, Janáčkova Sonáta 1.X.1905 Z ulice, Chopinova Velká polonéza Op.22 a 
dvě Lisztovy rapsodie a nokturno. Vstupenky 020 8463 0100 a www.trinitylaban.ac.uk/blackheat-halls.aspx  
*  12.října v 19.30 vystoupí v Barbicanu BBC Symphony Orchestra pod taktovkou Jiřího Bělohlávka a s Leifem Ove 
Andsnesem na klavír s programem Rachmaninův Klavírní koncert č.3 a Brucknerova Symfonie č.4 Romantická. 
Vstupenky Barbican Centre, Silk Street, London EC2Y 8DS, tel.: 0207 638 8891 and www.barbican.org.uk  
*  16.října v 19.30 vystoupí v Wycombe Swan Theatre, St.Mary Street, High Wycombe HP11 2XE Royal Philharmonic 
Orchestra pod taktovkou BarryhoWordswortha s Guy Johnstonem na cello. Na programu Rossiniho Overtura 
z Lazebníka sevilského, Elgarův Koncert pro cello Op.85 a Dvořákova Novosvětská. Vstupenky na tel.: 01494 512000 
nebo na www.wycombeswan.co.uk  
*   17.října ve 13 hodin vystoupí ve Wigmore Hall v rámci BBC Radio 3 Lunchtime Concert Renata Prokupic 
(mezzosoprán) a Roger Vignoles na klavír. Na programu Schubertovy Písně, Enescových 7 chansonů    >>>>>> 
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http://www.wycombeswan.co.uk/
http://www.kardinal.cz/index.php?cmd=article&articleID=362
http://www.ocms-music.org.uk/
http://www.trinitylaban.ac.uk/blackheat-halls.aspx
http://www.barbican.org.uk/
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Nenechte si ujít, aneb krátce z kultury v Londýně v říjnu (pokr. ze str 5) 
 
Clémenta Marota a Dvořákovy Cigánské písně Op 55. Vstupenky: Wigmore Hall, 36 Wigmore St.,London W1U 2BP, 
na telefonu 020 7935 2141 a www.wigmore-hall.org.uk  
*   25.října v 19.30 vystoupí opět ve Wigmore Hall Pavel Haas Quartet s programem Čajkovského Smyčcový kvartet 
č.1 v D, Op 11, Šostakovičův Smyčcový kvartet č.7 v F moll a Dvořákův Smyčcový kvartet č.12 v F dur ,,Americký‘‘.  
*   28.října pak opět ve Wigmore Hall vystoupí v 19.30 Christianne Stotijn (mezzosopran), Mark Padmore (tenor) a 
Julius Drake (klavír) s programem Schumannova Myrthen Op 25 a Janáčkův Zápisník zmizelého. 
*   29.října v 19.30 vystoupí v londýnském Shaw Theatre česká divadelní skupina K omediograf s programem skečů, 
písniček a klaunských vystoupení v režii Tomáše Baláka. Vstupenky 29 liber plus booking a na místě 35 liber. Shaw 
Theatre, 100-110 Euston Road, London NW1 2AJ a www.ticketmaster.co.uk/Komediograf-tickets/artist/5007911  
*   Také 29.října vystoupí opět ve Wigmore Hall v 19.30 Ralph Kirshbaum (cello) a Shai Wosner (klavír). Na programu 
Beethovenových 7 variací na Bei Mannern... z Mozartovy Kouzelné flétny, Janáčkova Pohádka, Brahmsova Sonáta pro 
cello č.1, Schumannových 5 kousků z Volkstonu Op 38 a Beethovenova Sonáta pro cello č.2 v D.  
*  Do třetice 29.října vystoupí v Holy Trinity Church v Claygate, Surrey (viz výše) Nash Ensemble s programem 
Haydnovo Klavírní trio v G dur – Cigánské rondo, Schumannův Klavírní kvintet v E dur a Dvořákův Klavírní kvintet č.2 
v A dur Op 81.  
*  30.října vystoupí v 11.30 ve Wigmore Hall v rámci Coffee Concert Pavel Haas Quartet s programem Smyčcový kvartet 
Pavla Haase č.1 a Beethovenův Smyčcový kvartet v Bmoll Op 130 s Velkou fugou Op 133. Vstupenky viz výše.// 

**************************************************** 
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 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, W inchester SO23 9L H . T el.: 01962 864184, 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 níž, 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 328 013, Restaurace 0207 372 1193 
 

****************************************************    
Zajímá vás, jak je Česká republika reprezentována ve Velké Británii 
                                           Kontaktujte Czech Centre, 13 Harley Street, London W1G 9QG 

Telefon: +442073075180, Fax: +442073233709 
     Č C pořádá a organizuje výstavy, přednášky, koncerty a další  akce,  informuje Brity o možnostech podnikání, vzdělávání, atd  
 

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