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Svatováclavská,Velehrad a co dál,  

aneb co by na to řekl Otec Lang... 
 

Letošní Svatováclavská se opět vydařila. Nejlépe se ovšem těm desítkám 

krajanů zjevně povídalo v zahradě, neb tam bylo prostě v jinak těsných 

prostorách budovy londýnského Velehradu nejvíce místa. Jak shrnujeme na  

jiném místě, o úspěch pouti se tradičně postarali organizátoři, pečící brigády, 
správci Zdena a Miloš Zolnovi a v nemenší míře i náš letošní hostující kněz 

Otec dr. Vojtěch Eliáš, předseda Arcibiskupské charity. Uvítali jsme jej letos 

už podruhé – neboť poprvé zde byl s Otcem kardinálem Dominikem Dukou  
na jarní Svatojánské. Tentokrát jsme se nejen radovali z jeho homilie během  

slavnostní bohoslužby a z jeho úvodních a závěrečných slov, ale ocenili jsme 

také několik jeho moudrých a rozvážných extempore během diskuse o  

budoucnosti londýnského Velehradu, která pak dole v sále několikrát hrozila  
ostřejší výměnou názorů, i když zjevně kvůli skutečně či relativně                    Socha sv. Václava v jeho kapli pražské katedrály 

nedostatečné informovanosti mnoha z nás, či vzhledem k pocitům jistého        od stavitele chrámu Petra Parléře. Podobu                         

zklamání nad osobním nedoceněním či nenadálým vývojem situace budovy,   světce údajně autor odvodil od jeho lebky 

což zde není nutné rozebírat.                                                                                

     Diskuse nakonec vyústila v řadu podnětných návrhů a byla tedy zjevně  velmi potřebná, neboť jak úřadující vedoucí 

Správní rady Velehradu  ing. Antonín Stáně potvrzuje i v dříve dodaném, avšak stále aktuálním příspěvku o šuškandě 
na jiném místě, nahromadila se řada domněnek o stavu budovy a rozsahu provedených či nutných oprav a o možnostech 

dalšího postupu. Jak už ostatně uvedl právě Antonín Stáně v minulém čísle, je už delší dobu jasné, že při vší úctě, kterou 

všichni cítíme k nezapomenutelné památce Otce Langa, není ekonomicky možné, aby nynější budova dále sloužila 

svému cíli i v nových podmínkách svobodné vlasti a fenoménu krajanství a je nutné přestěhovat Velehrad do lacinější 
čtvrti, kde by za prodejní cenu bylo možné pořídit budovu mnohem větší. Správní rada charity – která je kontrolována 

Charity Commission, zveřejňuje výsledky hospodaření a nemusí se v podstatě nikomu z nás ze svých činů zodpovídat, 

už podnikla první kroky, jak ing. Stáně zdůraznil během diskuse, aby vyzkoušela stav poptávky na trhu nemovitostí. 
Předběžných a značně rozdílných nabídek se sešlo hned několik, ale jak se zdá, mohlo by možná dojít k prodeji budovy 

za takovou cenu – a není nutné nyní spekulovat o jakou částku by přesně šlo – že někde stále v centru Londýna, ale v 

,,lacinější‘‘ čtvrti, by bylo možné pořídit až dvakrát větší budovu.   >>>>>  

****************************************************     
               Správní rada charity londýnského Velehradu předběžně upozorňuje na blížící se 
                             

                         koncert hudby prof. Antonína Tučapského 
   který uspořádá The Dvořák Society for Czech and Slovak Music ve spolupráci s českým velvyslanectvím v jeho sále         
                               (26 Kensington Palace Gardens, London W8 4QY, metro Notting Hill Gate)  

                                          dne 8.listopadu v 19 hodin (vstup od 18.45) 
výběr z děl v naší komunitě, v Británii i ve vlasti oblíbeného a oceňovaného skladatele, učitele a dlouholetého varhaníka   
              exilových i krajanských bohoslužeb zahrají Margaret Bruce (klavír) a Moshe Friedman (violoncello) 
  
Po koncertě občerstvení. Registrace na velvyslanectví nutná do 5.listopadu na 020 7243 7983 či events.london@embassy.mzv.cz  

**************************************************** 
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Svatováclavská,Velehrad a co dál, aneb co       

by na to řekl Otec Lang... (pokračování ze str.1) 
Tam by se daly pronajmout kanceláře nějaké firmě jako zdroj peněz  

na údržbu a opravy, tam by měl být velký sál pro společenské akce,  

včetně přednášek SVU či třeba české doplňovací školy. Sál by mohl  
být proměnitelný v kapli a v budově by byla kancelář a ubytování  

pro správce a další prostory pro kněze z domova, který by tam pak  

mohl sídlit permanentně a kde by byly třeba i dva či tři pokoje pro  
charitativní dočasné ubytování pro potřebné i pár pokojů pro platící  

turisty z domova. Čechů i Slováků, kteří by tam mohli a chtěli  

přicházet, pokud by budova byla takovým duchovním i společenským 

centrem jako Velehrad v minulosti a pokud by se tam něco zajímavého    
a povznášejícího dělo, je údajně v Londýně pár desítek tisíc... 

      Jak by vše mohlo fungovat, kde a co takového hledat a také další  

návrhy krajanů slíbila Správní rada uvítat a touto cestou prosí o jejich      
zaslání v délce do 200 slov na internetovou adresu Velehradu, aby  

mohly být uveřejněny i zde a hlavně, aby se z nich dalo vybrat to  

nejlepší pro budoucnost. Velehrad totiž není zdaleka jen budova, i  

když, jak připomněl Otec Eliáš, byla tak podle příkladu Otce Langa  
pojmenována i podobná exilová střediska jinde ve světě. Velehrad           Svatováclavská na Velehradě, neděle, 30.září 2012 

Otce Langa máme my pamětníci hluboko vrytý v srdcích a myslích a  

bude tomu tak i po přestěhování našeho střediska jinam. A nic nebude  
bránit tomu, aby pro budoucnost byla na nynější budově umístěna  

známá kulatá deska na památku jeho i našich letců a vojáků, kteří se 

tam po desetiletí scházeli. A jak jsme po léta znali Otce Langa, ten by  
dnes s myšlenkou přestěhování určitě nadšeně souhlasil... /jn/ 
                                                                                                                                                                          

DUCHOVNÍ SLOVO  P. Pavla Smejkala z Manchestru                                        

Andělé strážní a sv.František z Assisi... 
Milý čtenáři Velehradského zpravodaje - milí krajané z Čech, Moravy,  

Slezka i Slovenska. Na druhý říjen připadá památka sv. andělů  

strážných. Už v minulém čísle jsem se zmínil o tom, že každý z nás má  

svého anděla ochránce, který nás vybízí k  dobrému, varuje před  
špatným a mnohdy nám ukazuje cestu z různých složitých životních  

situací.Každý z nás by mohl doložit ze své osobní zkušenosti, že tento  

dobrý duch nejenom existuje, ale skutečně nám i pomáhá. Jde jen o to  
abychom byli vnitřně otevření k jeho hlasu. Říkáme mu také hlas  

našeho svědomí. Tento vnitřní hlas je velice potřebný k správnému  

hodnocení našeho jednání. 

      Děkujeme Bohu, že nám dal tyto mocné ochránce a mějme na  
paměti, že oni vědí daleko více než my.  Nebudeme nikdy litovat, když  

poslechneme jejich hlasu a tak se uchráníme jiného hlasu, který se v nás rovněž často ozývá, zní většinou lákavě a nic 

nežádá. To je však hlas našeho odvěkého nepřítele - Zlého, který nás chce za každou cenou odvést ze správné cesty 
života a dostat nás do svého područí. Jedině tehdy máme sílu mu čelit , když se plně necháme vést svým andělem 

strážným a tak i samotným Bohem který nám všem připravil tu nejlepší cestu.                                          >>>>>>> 

**************************************************** 
                SVU – Britská skupina Československé společnosti pro vědy a umění srdečně zve na  

                                           Výroční valnou hromadu 
                                       v sobotu 27.října ve 14.30 v sále londýnského Velehradu 
                                            po schůzi bude následovat v Angličtině proslovená přednáška  

     Sylvy Šimsové: Britská nedůvěra vůči politice některých československých uprchlíků             

                                                 během Druhé světové války 
                                                  Nakonec bude jako obvykle následovat občerstvení. Přiveďte přátele a známé. 
Další informace Velehrad (22 Ladbroke Square, London W11, Metro Notting Hill Gate) a předseda Milan Kocourek – 01932-259616 
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Andělé strážní a sv.František z Assisi... (pokračování ze str.2) 

      4. října se v celé církvi slaví sv. Františka z Assisi. Narodil se roku 1182 v tomto středoitalském městě a jako syn 

bohatého obchodníka prožil bouřlivé mládí. Až v dospělém věku se rozhodl žít úplně opačným životem - přijal jáhenské 
svěcení a přidalo se k němu několik následovníků - tak vzniklo první františkánské společenství se sv. Klárou založil řád 

klarisek. Definitivní františká řehole byla schválena v roce 1223. Sv. František hodně cestoval - dostal se až do Palestiny 

Sýríe a Egypta, kde kázal před tehdejším sultánem. Díky němu máme o Vánocích betlémy - on postavil první živé 
jesličky na vrchu Grecciu o Vánocích r. 1223. Typická je u něho jeho chudoba, radostný duch a čistý pohled na veškeré 

stvoření. Proto dodnes přitahuje mnoho lidí, kteří jsou znuchuceni konzumním a egoistickým životem dnešní doby. 

       Přeji nám všem, ať nás rovněž naplní radost a krása stvoření, kterou můžeme načerpat z ducha sv. Františka a 
rovněž ať nás stálé provází pomoc a ochrana našich dobrých ochránců - sv.Andělů strážných. 
 

Z KOMUNITY A LONDÝNA  

Svatováclavská na Velehradě opět povzbuzením  

Poslední záříjová neděle opět na Velehradě patřila už tradiční Svatováclavské pouti a jak už řečeno jinde, přivítali jsme 

opět Otce dr. Vojtěcha Eliáše, předsedu arcibiskupské charity a v kapli zazněly sloky starobylé cyrilometodějské písně 

,,Ejhle oltář Hospodinův září‘‘.  Otec Eliáš hovořil v promluvě o sv.Václavovi jako o vladaři země a zbožném člověku, 

o okolnostech jeho smrti a zjevné zradě kostelníka, který zvonil na mši při zamčených dveřích rotundy, aby tak kníže 
nemohl využít kostelního azylu, poté co Václav odrazil útok bratra a zahodil jeho meč, ale byl zabit jeho pochopy. 

Zmínil se i o letošní slavnosti ve Staré Boleslavi, kam lebku sv.Václava, někdejšího vládce země před tisícovkou let, 

doprovázela z Prahy za vyzvánění zvonů ochrana eskadry policejních motocyklistů, jako tomu bývá, když jede živý 
státník a připomněl, že tam kromě kardinála Duky a biskupů hovořil i prezident Klaus a byla přítomna řada 

prezidentských kandidátů. (Mimochodem, prezidentův projev sice obsahoval žádoucí a vysvětlenou kritiku úpadku 

morálních hodnot Evropy, a však i poněkud nešťastnou zmínku o naší zemi coby mostu mezi Východem a Západem, 

což se nám už jednou krutě nevyplatilo.) Po svatováclavském chorálu pak Otec Eliáš předal komunitě pozdravy Otce 
kardinála Duky a zdůraznil, že londýnský Velehrad je pro něj velmi významným střediskem, kterému CBK hodlá stále 

více pomáhat. Jak zdůraznil i později v diskusi, pokud budou vytvořeny podmínky pro růst komunity a práci kněze, není 

ani přítomnost kněze v novém Velehradě vyloučena. Po mši se pak všichni odebrali do sálu a na zahradu na občerstvení 
a rozproudila se družná zábava. Pak následovala podnětná diskuse, o které už bylo referováno v úvodu tohoto čísla.../jn/ 
 

Šuškanda 
Někteří z přátel, kteří občas nebo pravidelně věnují svůj čas dobrovolné práci pro naši charitu (práci, bez které by dům 
nefungoval a krajanské akce se nekonaly) i já sám, jsme se v uplynulých měsícich doslechli o tom, jak náš dům je 

zanedbáván a jak chátrá.  

      Pro mne jsou takové šuškandy i osobním zklamáním, zejména proto , že se už řadu let průběžně snažím informovat 

naši česko - slovenskou komunitu o opravách a "zvelebeních", které na Velehradě probíhají. I ten, kdo nečte 
Z(S)pravodaj si mohl všimnout lešení, které vloni zakrývalo Velehrad, když byly prováděny opravy střechy, 

rekonstrukce okapů a dešťových svodů a další výškové práce.  

      Není  pravdou, že budova v minulých letech fyzicky chátrala, aniž by proti tomu byly prováděny účinné kroky.  
Naopak, oproti stavu ze sedmdesátých či osmdesátých let došlo k množství oprav a - v rámci možností - k zlepšení 

vybavení pro návštěvníky. Do budovy už během deště nezatéká, nový zdroj tepla v zimě funguje, druhé patro se už 

nepropadá, nové rozvody elektřiny odpovídají současným normám (hosté si už nemusí ohřívat polévku ve společenské 
místnosti, ale mají k dispozici novou kuchyňku, sprchy a záchody byly  zrekonstruovány). Atd, atd. 

      To, že Velehrad je dnes v lepším fyzickém stavu nežli byl  ke konci minulého století ale neznamená, že by bylo 

všechno v pořádku. Opravy a úpravy, které byly provedeny, představují vždy jen výběr z dlouhého seznamu.  

      Architekti pro nás nedávno zpracovali alternativní studie jak dům upravit,  aby odpovídal požadavkům 
jednadvacátého století. Při realistickém pohledu na finanční nároky vyplývající z ocenění takové rekonstrukce je 

zřejmé, že se potřebné částky možnostem naší Charity a naší komunity zcela vymykají. Nehledě na to, že ani po 

takových úpravách by tento - původně rodinný - dům nedokázal pojmout množství krajanů, kteří při různých 
příležitostech na Velehrad přicházejí.                                   (Za Správní radu charity Velehradu ing. Antonín Stáně) 

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

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 

**************************************************** 
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Z LONDÝNA A KOMUNITY...                                                                                               

Odešel český herec Herbert Lom 
27.září zemřel v Londýněve věku 95ti let známý český herec Hebert Lom. Narozen Herbert Charles Angelo  
Kuchačevič ze Schulderpacheru, Lom hrál ve více než stovce filmů v předválečném Československu i v  
zahraničí. V roce 1939 utekl před nacisty do Británie, kde studoval umění v Cambridge a krátce sloužil v  
britské armádě, odkud byl uvolněn pro vysílání rozhlasu BBC do okupované vlasti po dobu války. V roce  
1942 zahrál císaře ve filmu The Young Pitt a po válce v The Seventh Veil a Dual Alibi, Night and the City,  
Nort West Frontier, War and Peace, Hell Drivers, Phantom of the Opera, The Lady Vanishes, Gambit,  
Ladykillers, Spartacus, El Cíd a dalších. Hrál též dva roky siamského  krále v King and I v divadle Theatre  
Royal, Drury Lane a v řadě televizních seriálů. Nejvíce jej však proslavila role policejního komisaře  
Dreyfuse v sérii filmů Pink Panther s Petrem Sellersem. Naposledy jsme jej měli příležitost potkat na jedné    Herbert Lom 1917-2012 

z nedávných slavností v prostorách českého velvyslanectví. Čest jeho památce! 

...A VE ZKRATCE  

O  Od 4.října se v prostorách velvyslanectví ČR a SR koná výstava fotografií bývalého prezidenta Václava Havla z let 1988 až 2011 

u příležitosti jeho nedožitých 76.narozenin.  O  O cestě na kole z Prahy do Vídně Čechami a Moravou po značené trase Zelené cesty 
za charitativním účelem přišel vyprávět na české velvyslanectví 20.září Julian Wilde,člen výkonného výboru BCSA a pracovník s 
mládeží a charitativní aktivista. Wilde před 18ti lety coby ředitel Školy krále Edwarda VII a královny Mary v Lythamu, Lancs, inicioval 
program spolupráce a výměn s Gymnáziem Boženy Němcové v Hradci Králové a obdržel v roce 2010 od královny MBE za práci s 

mládeží. O Neočekávaně velká hostina po odhalení pomníku válečným bombardovacím  letcůmv Green Park zadlužila organizátory a 

veterány částkou 800.000 liber a ministerstvo obrany je žádáno o pomoc. 
 

Z DOMOVA 
Češi ve světě tématem letošního Dne české státnosti doma  
Tématem letošních oslav Dne české státnosti, spojeného se svatováclavskými oslavami, které připadly na 24.až 30. září  byli “Češi 
ve světě” a přiblížení jejich osudů v kontextu témat spojených s českou národní identitou. Akce byly zároveň poděkováním Čechům v 
zahraničí za přínos na šíření tradic, kultury a povědomí o českém národě a jejich vyvrcholením byl slavností večer “Vzkazy domů” v 
historické budově Národního divadla, kterého se zúčastnil také kardinál Dominik Duka OP. Do Prahy přijelo více než 600 krajanů a 
dvacítka folklórních souborů ze dvanácti zemí světa, včetně Brazílie a USA. Krajané se rovněž aktivně zúčastnili svatováclavské 
pouti do Staré Boleslavi a o den dříve ekumenické bohoslužby v pražském kostele sv. Ignáce. 
      Mezi nejvýznamnější akce oslav patřil slavnostní čtvrteční večer s prezentací českého folklóru v Národním památníku na Vítkově, 
ocenění pěti žen za šíření dobrého jména republiky v zahraničí v Senátu ČR či představení Korespondence V+W v Národním divadle 
v podání brněnského Divadla Reduta, živě přenášené ČT 2. Mediálně se Dni české státnosti věnoval i Český rozhlas, např. v anketě 
Zahraniční Čech roku. 
      V souvislosti s tímto projektem také nedávno navštívil krajany v Banátu biskup Václav Malý a věnuje se mu také soustavně 
Náprstkovo muzeum, kde vyšla i kniha příběhů našich krajanů „Vzkazy domů“, slavnostně uvedená do světa 26. září. Osudy Čechů v 
zahraničí byly prezentovány i v magazínu Lidových novin a Národní filmový archiv připravil retrospektivu filmů dokumentaristky Jany 
Bokové v pražském kině Ponrepo. Festival zakončil nedělní dopolední průvod krajanů, který z Arcibiskupského paláce pozdravil 
kardinál Dominik Duka.                                                                                                                      (z církevních internetových stránek) 
  

Odešel neohrožený bojovník generál Tomáš Sedláček 
                                    Z Prahy přišla už po uzávěrce minulého čísla smutná zpráva, že 27.srpna zemřel v motolské  nemocnici                                                                                                                                                                                       
                                       ve věku 94let válečný veterán armádní generál ing.Tomáš Sedláček. Skromný člověk a hrdina, který                      
                                            toho opravdu hodně zažil i protrpěl. Sedláček se po vystudování hranické vojenské akademie                                                                                                                                                                                                       
                                       ještě stačil jako poručík naší armády zúčastnit předmnichovské mobilizace a pak se vydal do Francie a po   
                                       jejím pádu do Anglie, kde sloužil až do léta u našich dělostřeleckých jednotek. Pak byl převelen          
 do řad 2.československé samosttné paradesantní brigády v SSSR a zúčastnil se bojů na Dukle jako   
                                    náčelník štábu dělostřelectva. S vypuknutím Slovenského národního povstání byl shozen s výsadkem na    
                                    povstalecké území, účastnil se bojů a zůstal ve slovenských horách i přes zimu 1944 až do osvobození. Po         
                                        komunistickém puči byl zatčen v souvislosti s vykonstruovanou protistátní skupinou Irena a v roce 1952  
                                        odsouzen na doživotí a trest si odpykával i v uranovém lágru Bytíz. V roce 1960 byl na amnestii propuštěn a 
pracoval jako dělník a projektant a v roce 1973 odešel do důchodu. Po roce 1989 byl rehabilitován a povýšen, stal se předsedou 
obnovené obce legionářské a účastnil se osvětové práce. Byl nositelem mnoha řadů, vyznamenání a válečných křížů. Státního 
pohřbu na Vítkově se zúčastnil prezident Klaus a mnozí veřejní činitelé a ocenili tak jeho hrdinství v boji i životě. Čest jeho  památce!            
 

KRÁTCE Z DOMOVA  
O Bratislava má problémy s vierozvestcami. Súsošie sv.Cyrila a Metoda a Gorazda rozhodli pri príležitosti 1150. výročia ich príchodu 
budúcí rok Bratislavskí poslanci umiestit na východnej terase Bratislavského hradu alebo na Gorazdovej ulici. Pre Radu Konferencie 
biskupov Slovenska, Maticu slovenskú a Spoločnosť svätého Cyrila, Metoda a Gorazda nie je umiestnení prijatelné, ,,lebo  
nevystihuje dostojnosť a vážnosť cyrilo-metodskej myšlienky v slovenskej spoločnosti„„. Návrhov na umiestnenie je viacej, napríklad 
Hurbanovo námestí a Námestie slobody, no tam ju nechce staromestská kultúrna komisia a na hrade Národná rada. Niektorým 

poslancom sa nepáčí ani podoba sochy.Takže podľa slovenských médií sochu k výročiu možno ani neosadia.  O „Proste sv.Václava 
o zdravý rozum pro nás všechny!“ – takto zakončil kázání na národní svatováclavské pouti ve Staré Boleslavi biskup František 

Radkovský. O Počet obětí alkoholové aféry v České republice už dosáhl 27. O  Po útoku plastovou pistolí, vystřelující plastové 

kuličky, na prezidenta Klause, odstoupil velitel prezidentské ochranky.  O  V pražské Loretě uspořádali kapucíni výstavu Ars moriendi 

o tamních kryptách a o historii pohřbívání. Bude otevřena do konce listopadu.                                                            >>>>>>>>  
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**************************************************** 

KRÁTCE Z DOMOVA  (pokračování ze str. 4)                                                                                     

O  V pražské Loretě vneděli 28. 10. doprovodí večerní bohoslužbu v 18 hod. 
soubory Collegium Quod Libitum a Columba Lauretana. Zazní Missa cum 
quator vocibus od renesančního skladatele Pierra Colina a další skladby.  

O Na Slovensku postupne ubúdá študentov na verejných vysokých školách, 
konstatuje správa pre vládu. Začiatkom akademického roka 2011/2012 tak 
ubudlo 5009 študentov a celkovo ich bolo na vysokých školách 212.030. Na 
súkromných vysokých školách zatial počet studentov vzrástol o 1656.   
 

VÝBĚR Z DOPISŮ 

Budoucnost londýnského Velehradu 
inspirovaná akcemi krajanů jinde ve světě 
Milí přátelé, krajané a příznivci londýnského Velehradu, 
      V posledním záříjovém týdnu jsme se s manželem zúčastnili v Praze 
Krajanské konference (která byla letos spojena s oslavami Dnů Státnosti). 
Antonín přednesl na konferenci referát o krajanské situaci v Londýně. Byli tam 
krajané ze všech koutů světa a bylo velice zajímavé a inspirujíci vyslechnout 
jejich zkušenosti. V některých zemích krajanské spolky jen tak tak přežívají 
(spolky založené pro potřeby exulantů a emigrantů  z 1948 a 1968), jinde se 
rodí spolky nové, pro potřeby novodobé vlny krajanů, přistěhovalců v 
posledních dvaceti letech svobody.  
 Chtěla bych zde jen krátce popsat, jak mne tato konference inspirovala 
pro další aktivity v naší krajanské komunitě kolem Velehradu, který zde po 
mnoho desetiletí v době nesvobody sloužil jako oáza pro uprchlíky na cestě do 
nového světa. Letos v březnu to bylo pět let co zakladatel Velehradu, náš drahý 
otec Lang odešel k Pánu. My s manželem jsme měli to velké štěstí, že jsme 
skoro čtyřicet let otce Langa velmi dobře znali. Oddával nás, křtil naše tři děti, 
byl to náš duchovní rádce, zpovědník a rodinný přítel. Když před dvaceti lety 
otec Lang a otec Pazderka požádali Antonína, aby se k nim a hraběti Czernínovi přidal do Správní rady, považoval to za velkou čest 
a za velký závazek. A proto dnes, kdy otec Lang se na nás už dívá z nebe, se usilovně snažíme o to, aby se v jeho odkazu 
pokračovalo. Považujeme to za naši povinnost a závazek.  
 Charita St. Wenceslaus House - Velehrad, kterou otec Lang založil už v roce 1958, má za úkol zprostředkovávat českým a 
slovenským krajanům kulturní, společenské a vzdělávací aktivity a pro nás katolíky také aktivity pastorační.  
 K tomu, aby se na Velehradě setkávali krajané a aby byly pořádány kulturní a společenské aktivity, potřebujeme 
dobrovolníky, kteří jsou ochotni malé Správní radě (Trustees) pomoct. Z podnětu zakládajícího člena Správní rady hraběte Czernína, 
vznikl krátce po smti otec Langa “Velehradský Výkonný Výbor” (VVV). Za těch pět let trvání se v něm vystřídala řada ochotných a 
laskavých českých a slovenských krajanů a udělalo se mnoho dobrého. Já jsem v té době byla krátce v penzi a uvědomila jsem si, 
že je třeba pomoct, že mám čas, jisté dovednosti a zkušenosti a tak jsem také nabídla svoji pomoc. Trustees mne požádali, abych se 
ujala administrativní a organizační stránky a koordinace aktivit. Pomáhám hlavně manželovi, ale úzce spolupracuji i s ostatními členy 
Správní rady ve funkci tzv “honorary secretary”. Této činnosti se – dobrovolně  a naplno – od té doby věnuji. Po pěti letech této práce 
jsem ale přesvědčena, že je na čase, aby moji funkci přebral někdo s novou energií a velice si přeji, abych mohla agendu postupně 
přenášet na mladší bedra. 
 Myslím, že by nebylo na škodu, aby komunita věděla jména dobrovolníků, bez nichž by se práce na Velehradě neobešla:  
S účetnictvím několik let pomáhal Jirka Macháček a dnes asistuje Martě Tomské Maruška Muryšanová. S praktickým chodem domu 
pomáli a pomáhají nejen manažeři, naši milí manželé Miloš a Zdenka Zolnovi, ale také Petr Eliáš, Aleš Vochyan, Jirka Macháček a 
mnoho slovenských přátel Miloše a Zdenky (Juraj Verčimak, Mirka Vigašová, Miro Cibula, Jan Poloha, Tomáš Dolinský, Mirek 
Odvody, Martin Čupela, Jan Ambroz). S organizováním kulturních a společenských akcí pomáhala Tessa Macháčková, Daria 
Hudspeth a Joja Kovalčíková a nadále pomáhá Marta Janitorová a Virginie a Petr Fabíkovi a Mirka Mondry. S Mirkou navíc trávíme 
na Velehradě dlouhé hodiny tříděním dokumentů z pozůstalosti otce Langa, Pazderky a Roxany McKay, (které připravujeme k 
odvozu do Národního Archivu v Praze a kde už velká část je). Jak dál s velehradskou knihovnou nám radila pani Děvana Pavlíková. 
S hudbou nám pomáhají varhaníci Petra Hajduchová a Jano Hazucha a cymbálistka Marta Janitorová a nedávno přišla zazpívat paní 
Beryl Tučapská, kterou mnozí znají, protože od sedmdesátých let zpívala při významných oslavách. Při jednotlivých aktivitách nám 
přicházejí vypomoct i mladí z generace dětí krajanů, narozených již v Anglii (například Michal Tomský, Philip Benjamin, Laura Wells). 
Také tento měsíčník je dílem dobrovolníka a dělá jej už čtyři roky novinář Honza Jůn. 
 Seznam dobrovolníků se zdá dosti dlouhý, leč stále nestačí, protože inspirováni zkušenostmi a nápady z nedávné krajanské 
konference si uvědomujeme, že by se toho na Velehradě mohlo konat daleko víc (a s některými aktivitami by se nemuselo čekat až 
bude komunita přestěhovaná do větších prostor). Po vzoru nové krajanské skupiny z Bostonu, bychom mohli poskytnout prostory 
maminkám, které by se rády pravidelně setkávaly na Velehradě i s malými dětmi (maminky by si povídaly a dětem by střídavě jedna 
z nich mohla číst pohádky a básničky v mateřštině). Třeba i starší krajané, ti co jsou v penzi, by se rádi pravidelně na Velehradě 
setkávali a při šálku kávy si popovídali. .                                                                                                                            >>>>>>  

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

                           BCSA - British, Czech and Slovak Association  

  

  Zve na pravidelné ,,Get to know you'' od 19 do 23 hod v Čs. nár. domě, 74 West End Lane, NW6, vždy 2. středu v měsíci.    
  Příští bude 10.října. Další info na bcsa@bcsa.co.uk nebo na tel. 0208-795-4875 643  Harrow Road, Wembley, HA0 2EX 
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Výzva ČBK před senátními volbami 

Vážení spoluobčané,volby, které jsou před námi, 
jsou důležitou křižovatkou, i když na první 
pohled vypadají méně významně než volby do 

poslanecké sněmovny. Jak zaznělo ve 
svatováclavském kázání ve Staré Boleslavi: 
"Cítíme nejistotu. Svoboda, ve které jsme se 
nenaučili poctivě žít a nedovedeme s ní zacházet, 
se nám nelíbí. (…) Jestliže se nám nelíbí 
svoboda, co chceme – nesvobodu? Jestliže 
demokracie je špatná, co chceme – diktaturu?"                                               
Naše kritika současné podoby demokracie by 

však měla mířit i do vlastních řad, do vlastního 
svědomí. Chceme-li něco změnit, máme šanci 
začít u sebe a také se zúčastnit voleb. Naše 
omrzelost a uražená neúčast může způsobit, že se 
váhy nakloní na stranu, kterou bychom si přáli 
nejméně. Nedejme šanci stranám, které 
demokracii jen předstírají, ale ve skutečnosti jsou 
založeny na klientelismu, na vlastním prospěchu 
a nehledí na blaho této země. Poznáme je i podle 

slovníku, který užívají proti svým protivníkům, 
poznáme je podle „hodnot“, kterými se zaštiťují, 
ale podle nichž nejednají. Věříme, že uneseme 
svou odpovědnost, i když není v této chvíli a v 
této zemi snadná. Náš postoj je důležitý a každý 
hlas ve prospěch demokracie a svobody je 
potřebný. 

 



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

Budoucnost londýnského Velehradu inspirovaná zkušenostmi krajanů... (pokračování ze str.5) 
      V mnoha zemích mají krajané český skauting. Podle oficiálních informací žije v Anglii čtyřicet tisíc Čechů (a ještě více Slováků). 
Českou školu bez hranic v Islingtonu navštěvuje okolo sta dětí – nechtěly by se některé zapojit do českého skautingu? Neni mezi 
námi někdo, kdo by dokázal vést a inspirovat mladé lidi a organizace českého skautingu by se ujal? 
 Toto je jen pár nápadů inspirovaných zkušenostmi krajanských komunit ve světě. Máte-li chuť něco nového organizovat, 
ozvěte se prosím Správní radě s vašimi nápady a konkrétními návrhy pomoci na info@velehrad.org.uk 
 Začátkem prosince, i letos, uspořádáme tradiční Mikulášskou slavnost s nadílkou a zpíváním koled. Doufáme, že přijede 
duchovní otec na adventní rekolekce a v lednu uctíme jako každoročně památku Jana Palacha. Také s těmito aktivitami bychom 
přivítali organizační pomoc. Ludmila Stáňová (ludmila@velehrad.org.uk) 
 

Nenechte si ujít, aneb trochu kultury v Londýně a okolí v říjnu 
*   2. a 3. října v 19.30 pokračuje English National Opera v představeních opery Bohuslava Martinů Julietta. Zpívá Julia Sporsén, 

Michela Peter Hoare, diriguje Edward Gardner. Info: London Colliseum (www.eno.org.  7379 1264).  
*   4.října v 19.30 vystoupí ve Wigmore Hall v rámci podzimního turné International Musicians Seminar Prussia Cove 

s repertoárem Beethovenova Smyčcového t, Schumannova Klavírního kvarteta v E a Dvořákova Smyčcového sexteta v A moll. 
Wigmore Hall, 36 Wigmore St., London W1U 2BP Info:  020 7935 2141 a www.wigmore-hall.org.uk  

*   11.října v 19.30 vystoupí v Cadogan Hall, Sloane Terrace, London SW1X 9DQ Royal Philharmonic Orchestra pod taktovkou 
Libora Peška a s Leonem McCawleym u klavíru. Na programu: Smetanova overtura k Prodané nevěstě, Chopinův Klavírní 

koncert č.1 v E moll a Dvořákova Symfonie č.7 v D moll. Info: 020 7730 4500 a www.cadoganhall.com 
*   14. října v 15.00 zahraje v Royal Festival Hall, South Bank, Philharmonia Orchestra pod taktovkou Juraje Valčuhy a Renaud 

Capucon housle. Program: Mendelssohnův Houslový koncert v E moll a Mahlerova Symfonie č.5. Info: 0844 875 0073       

*   25.října v 19.30 zahraje v 19.30 v kostele St.Gabriel’s, Warwick Sq.,Pimlico, London SW1V 2AD v koncertu Songs Without 
Words London Bridge Ensemble. Na programu: Schubertovo Houslové trio v B dur, Tři romance pro housle a klavír Clary 

Schumannové, Elgaruv In Moonlight (Canto Popolare), Variace na slovenskou lidovou od B.Martinů a Dvořákův Klavírní kvartet 
č.2 v E dur. Info: on line vstupenky na >>bit.ly/lheF15 a e-mailem na info@tashmina.co.uk a při vstupu. 

*   26.října v 19.30 zahraje v Cadogan Hall (viz výše) Dresden Philharmonic Orchestra pod taktovkou Michaela Sanderlinga 
s Sarah Chang klavír. Uvedou Brahmsovy Haydnovské variace, Barberovův Houslový koncert a Dvořákovu Novosvětskou.  

*   30.října v 19.30 zahraje v St.John’s, Smith Square, Westminster, London Phoenix Orchestra pod taktovkou Lva Parikiana 
s Masou Tayamou u klavíru. Program: Musorgský, Gounod, Liszt, Grieg, Saint-Saens, Liadov a Dvořák. Info: 020 7222 1061.  

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

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

ZAJÍMÁ VÁS CO SE DĚJE V JINÝCH KRAJANSKÝCH  KOMUNITÁCH? 

Zkuste si na internetu najít  http:// krajane.radio.cz/ 
   Budete překvapeni, je to totiž internetová platforma, určená k získávání a výměně  informací, týkajících se zahraničních Čechů 

v celém světě... A najdete tam i informace o londýnském Velehradě 

**************************************************** 
                    ZAJÍMÁ VÁS ČESKÁ A SLOVENSKÁ HUDBA?  STAŇTE SE ČLENEM A PŘIVEĎTE ANGLICKÉ ZNÁMÉ DO 

                     The Dvořák Society for Czech and Slovak Music 
   Společnost sdružuje zájemce o českou a slovenskou hudbu a jako registrovaná charita pomáhá hudebníkům a tělesům doma  
                     Podrobnosti najdete na internetu ( http://www.dvorak-society.org ) a další rád sdělí David Thorpe, Membership Secretary, 

                            16 Colebrook Street, Winchester SO23 9LH. Tel.: 01962 864184, e-mail: membership@dvorak-society.org 

**************************************************** 
             VÍTE, ŽE VELEHRAD MÁ TAKÉ VLASTNÍ WEBSITE?   www.velehrad.org.uk   

                Nabízí mnoho informací. Příspěvky na 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 0131, Restaurace 0207 372 1193 

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