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,,Nedej zahynouti, nám ni  

budoucím...‘‘ 
Kdykoliv se během uplynulého tisíciletí český národ ocitl v nesnázích, 

či prožíval prostě těžké časy, ať už poroben zevnější silou, či oslaben  

domácími rozbroji, upínal prosebně naděje ke sv. Václavovi. To dobře  

věděli představitelé nepřátel a okupantů a buď se snažili svatováclavskou   
úctu a tradice vymazat z národní paměti, nebo je alespoň přizpůsobit  

svému výkladu dějin, což se jim (možná právě díky duchovní pomoci  

národního patrona) nikdy zcela nepodařilo. Něco jiného jsou ovšem  
historická fakta -- a ta mohla být ještě tak, tak včas pro naše současné  

generace, patřičně objektivně zhodnocena v posledních letech – a něco 

jiného jsou krásné legendy. Historické zhodnocení tak vyvrací  

komunistický i nacistický obraz nábožného mystika a tedy ,,slabého  
panovníka, který dlel na modlitbách a nestaral se o zemi a poddané a  

uvolil se bez protestů pokračovat v placení do říše potupného léna hřiven   Parléřova socha sv.Václava v kapli katedrály 

stříbra a volů‘‘. A tak bylo podle takového výkladu vlastně pro Čechy        sv.Víta, Vojtěcha a Václava na pražském hradě 
lépe, že jej bratr Boleslav zabil a vystřídal na trůnu...  

       Jak víme, bylo to vše jinak. Anály praví, že Václav byl zbožný, ale že jej to nijak neoslabovalo, ba naopak. U  

císaře se ostatně těšil oblibě a úctě zjevně právě kvůli oné auře, která z něho vyzařovala. A to léno bylo českými 
panovníky placeno už od časů Pipina, syna Karla Velikého a po krátké neúspěšné vzpouře uznal pak i Boleslav, že  

bude lépe léno dál platit a platil. Co se pak týče Václavovy síly či slabosti, pro tu sílu svědčí třeba skutečnost, že  

se vydal do boje v čele vojska za Lucké války, nebo že během napadení Boleslavovými pochopy u dveří chrámu ve  

Staré Boleslavi nejdříve jednoho odrazil, vytrhl mu meč z ruky a zahodil jej a až pak byl přesilou přemožen. Čili síla,  
ale užívaná s moudrou rozvahou. Kéž by to měli vždy na mysli i naši politikové, které za několik týdnů zvolíme (a o 

tom, že bychom opravdu všichni měli volit, nejsou tentokrát opět vůbec žádné pochyby).  

       Co se pak týče těch krásných legend, ta o sv.Václavovi s vojskem spícím v útrobách hory Blaník, aby pohotově 
přispěchali na pomoc národu v dobách nejhorších, je zvláště dojemná. Pomáhá ale národu přežít, nebo jej zároveň 

nabádá, aby nespoléhal na vlastní sílu, ale na pomoc jiných a učí jej pasivitě? Nebo je to možná tak, že ještě 

opravdu nebylo nejhůř? Některé prognózy současného domácího i světového vývoje by tomu mohly opravdu 
nasvědčovat... Můžeme se však cítit docela pyšnými, neboť mnohé národy takového státotvorného přímluvce 

v nebi a tradici tisícovky let úcty k němu prostě nemají. Když Karel IV. obnovil královskou korunu Přemyslovců a 

vytvářel korunovační řád, věnoval ji právě sv. Václavovi a budoucí panovníci jí měli jen propůjčenou a tak svatý 

kníže symbolicky zůstal i nadále duchovním vůdcem národa. Snad nám tedy bude i dnes dál pomáhat. /jn/ 

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

     Správní rada zve krajany na tradiční Svatováclavskou slavnost  
                                          v neděli 6.října 2013 od 14ti do 18ti hodin  
     Po slavnostní mši, celebrované Otcem Radkem Tichým z Říma v kapli kláštera Maria Assumpta,  

20 Kensington Sq, W8 5HN, bude slavnost pokračovat v sále Newman Room přilehlé Heythrop College  
                               (za rohem od býv. obchodního domu Barkers - metro High Street Kensington, autobus tamtéž i Gloucester Rd.) 

 

Příleţitost k setkání se starými i novými přáteli při malém občerstvení. Všichni jste srdečně zváni.  Přijďte a přiveďte své 

přátele a známé. Informace na tel. 07999 986 199 a email na info@velehrad.org.uk 

**************************************************** 
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SPRÁVNÍ RADA INFORMUJE                                      

Nový Velehrad – koupě  
se pomalu chýlí k závěru...        

Člen Správní rady charity Velehradu ing.Antonín  

Stáně byl v těchto dnech požádán o rozhovor  

Miroslavem Krupičkou, ředitelem vysílání Českého  

rozhlasu pro zahraničí, který vydává i internetové  

stránky www.krajane.net, o nové budově  

londýnského Velehradu, jejíž koupě je nyní  

dokončována. Pro čtenáře Velehradského  

ZSpravodaje nejsou informace ničím novým, přesto  

zde pro připomenutí s laskavým svolením část  

přetiskujeme. 

,,...Příští rok to bude 50 let, co díky páteru Janu  
Langovi vznikl Velehrad, a toto výročí už budeme          Kaple kláštera Maria Assumpta a Heythrop College na Kensington Sq 

moci oslavit v novém důstojném stánku. V červnu  

jsme uzavřeli kupní smlouvu. Majitel objektu, což je britská baletní organizace, která tam sídlí přes 80 let, potřebovala  
šest měsíců do tzv. completion, neboli fyzického předání nemovitosti, protože tam dobíhají taneční kurzy. Dům tedy  

budeme mít k dispozici začátkem příštího roku. I tuto nemovitost však bude nutné zrekonstruovat pro naše využití.  

Dosavadní majitel do ní příliš neinvestoval. Odhadujeme, že rekonstrukce zabere tak půl roku, tzn. nový Velehrad by  

mohl sloužit v létě 2014."  
       Na otázku ohledně dostupnosti odpověděl pak Českému rozhlasu Antonín Stáně takto: ,,Nový Velehrad se  

nachází ve čtvrti Barnes, plné zeleně, poblíž řeky Temže. Nejbližší stanice metra je Hammersmith, kam vedou 4 linky  

metra. Odtud je to asi 10 minut pěšky nebo dvě zastávky autobusem. V dostupnosti by neměl být problém."  
       A co se týče možnosti mezitím se scházet, člen Správní rady nakonec zdůraznil: ,,Ano, provizorní domov jsme  

nalezli v prostorách Heythrop College na Kensington Square blízko stanice metra High Street Kensington. Jsou tam  

společenské místnosti i kaple pro bohoslužby. Už jsme tam uskutečnili několik setkání i nedělních mší. Plánujeme tam  
i Svatováclavskou a Mikulášskou oslavu v závěru roku."  
 

ZPRÁVY Z KOMUNITY A LONDÝNA 

Blahopřejeme hrdinnému stíhači k narozeninám (i k opětnému vzletu ve Spitfire) 
Dozvěděli jsme se, že 23.srpna oslavil v kruhu rodiny, včetně vnoučat a pravnučky, 94. narozeniny náš hrdinný stíhač 

z Druhé světové války Št.kpt S/Ldr Miroslav Liškutín DFC, AFC. S radostí dodáváme, že se mu letos, dostalo 

dárků velmi cenných, když mohl opět začátkem roku usednout ke kniplu světoznámé stíhačky Spitfire – a to dokonce 

té ,,své‘‘. Jednalo se o letoun typu MK IXC s číslem MK 912, se kterým létal ve 312. československé stíhací peruti 
RAF za války a který je nyní v péči Biggin Hill Hanger, dědictví UNESCO na stejnojmenném letišti u Londýna.  

      Podruhé se mu letos v červenci dokonce podařilo dostat se ve Spitfiru opět do vzduchu, když jej majitel a zkušený 

pilot Richard Grace svezl svým letounem ML 407 ,,The Grace Spitfire‘‘ s dvojím řízením a ve Spitfiru číslo ML 702 
je doprovázel majitel Biggin Hill Hanger Peter Monk. Liškutín po přistání označil let za úžasný zážitek, neb ve 

Spitfiru neletěl od roku 1953. The Grace Spitfire se zúčastnil invaze v Normandii v řadách novozélandské 485. peruti, 

pak byl předán francouzské 345. peruti, polské 408., atd, po válce byl přestavěn na dvoumístný a nyní stále létá.  
      Liškutín přešel za války přes Polsko do Francie, kde nejdříve sloužil v Cizinecké legii a pak ve francouzském 

letectvu (kde sloužilo během boje o Francii u 26ti perutí celkem 135 československých stíhačů, včetně leteckých es, 

jako Vašátko, Peřina, Cukr, Klán či Vybíral a 26 bombardovacích letců. S našimi příslušníky pozemního personálu 

tam bylo celkem 803 letců a tvořili tak až 12 procent francouzského letectva a se sestřely nepřítele v počtu 78 plus 14 
si započítali asi 12 procent sestřelů francouzského letectva).                                                                       >>>>>>> 

                                                                                                                                                              

 
 
                                                                                            Miroslav Liškutín s 
                                                                                            pravnukem Hugem 
                                                                                                                                                                                                  loni v srpnu; v roce 

                                                                                                                                                                                                  1946 ve štábu 7. 
                                                                                                                                                                                                  leteckého pluku v  
                                                                                                                                                                                                  Brně a v čele 85. 

                                                                                                                                                                                                  perutě ze základny  
                                                                                                                                                                                                  Church Fenton na  
                                                                                                                                                                                                  oslavě v Yorku 

                                                                                                                                                                                                  v r.1958                         
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http://www.krajane.net/
http://bigginhillheritagehangar.co.uk/


*************************************************** 
ZPRÁVY Z KOMUNITY A LONDÝNA                           

Blahopřejeme hrdinnému stíhači... (pokr. ze str.2) 
      Po pádu Francie přešel Liškutín do Británie a do řad RAF,  

kde nejdříve létal se 145. britskou perutí a pak v 312. 

československé stíhací peruti, se kterou zůstal až do léta 1944,  
kdy přešel do 313. čs. perutě. Zúčastnil se i bojů o Dieppe  

(odkud se zachovaly záběry z jeho fotokulometů) i invaze v  

Normandii v rámci 134. československého stíhacího wingu  

(310., 312. a 313.peruti). Po válce sloužil v Brně ve štábu 7. 
leteckého pluku a pak byl leteckým instruktorem, ale po  

,,Únoru‘‘, už v létě roku 1948, překročil hranici do Rakouska,  

odjel do Británie a hlásil se zpět do RAF. Tam byl přidělen ke  
215. peruti coby velitel letky tryskových letounů Gloster              Z rozloučení s Beryl Tučapskou v kapli hendonského 

Meteor MK4 a MK7 a později se stal velitelem 85. perutě na       krematoria – přišlo více než půl stovky přátel, kolegů,  

základně Church Fenton u Yorku. Do důchodu odešel v roce       rodinných příslušníků a mnoho krajanů... 
 

1962. Nyní bydlí s rodinou ve Farehamu. Blahopřejeme! /jn/ 
 

Vítaná letní bohoslužba na Kensington Square  
Prázdninové období vždy provází odliv městských obyvatel a mezi nimi i krajanů, takže Správní výbor zvažoval, zda 

pokračovat s pravidelnými nedělními bohoslužbami na Kensington Square a rozhodl se po konsultacích k letní mši, 
21.července.  Bohoslužbu celebroval za účasti třicítky krajanů Otec Vojtěch Eliáš z Prahy. Jak bylo zřejmé, ne všichni 

krajané na léto odjeli a ti, kteří přišli, si v přilehlém sále poslechli přednášku Otce Vojtěcha o církevních restitucích. 

Správní rada kvůli opravám kaple zrušila druhou mši a nyní organizuje podzimní bohoslužby a kněze z Prahy i Říma.  
 

Odešla Beryl Tučapská, sopránistka z Yorkshire s moravským přízvukem... 
Po dlouhé a těžké nemoci zemřela 14.srpna v Londýně paní Beryl Tučapská, pěvkyně sopránistka, tajemnice  

a učitelka na londýnské Trinity College of Music a žena našeho hudebního skladatele prof. Antonína Tučapského. 

Rozená Musgrave v yorkshirském Middlesbrough na počátku Druhé světové války, Beryl se učila zpívat u 
známé Betty Middleton a po festivalu Pražské jaro roku 1968 se vrátila do Prahy studovat zpěv na akademii, ale 

nakonec jí nebylo dovoleno zakončit studia akademickou hodností. S Antonínem se krátce setkali v roce 1968, když  

byl v Británii na zájezdu Sboru moravských učitelů, pak se stýkali v Praze a nakonec se tam vzali o čtyři roky později. 
Antonín ztratil z politických důvodů místo, avšak Beryl tajně zpívala s Pražskými madrigalisty a Kuhnovým sborem. 

Antonín musel pracovat manuálně na stavbách, ale bylo jim nakonec oběma dovoleno kvůli Helsinským dohodám 

emigrovat v roce 1975 do Británie.  

      Zde začali pracovat na Trinity College, Beryl byla asistentkou zástupce rektora, 
 nakonec dohlížela na zkoušky studentů a její pracovní úvazek trval až do roku 2001.  

Pod vedením učitele Jamese Gaddarna mezitím vystupovala v sérii pěveckých  

koncertů, včetně Bachových Pašijí sv.Matouše v Croydonské Fairfield Hall a poté  
co zazpívala v Mozartově Mši v C moll v Queen Elizabeth Hall, jeden z předních  

klavíristů prohlásil, že nikdo by to nedokázal zazpívat lépe. Beryl také mnohokrát  

zazpívala u příležitosti našich národních oslav, ať už v kostele na Farm Street, včetně  
návštěvy prezidenta Havla, nebo během pohřbu Otce Langa. Později také zazpívala  

několikrát na Velehradě a na českém velvyslanectví a m. j. také uspořádala  

manželovy skladby. Během studií v Praze se naučila dobře česky a v Londýně pak 

hovořila dokonce s moravským přízvukem. Všichni, kdo jsme jí znali, jsme se těšili      Na Velehradě, návštěva kard. Duky 
z jejího yorkshirského smyslu pro humor, obdivovali jsme její skromnost a budeme  

na ní vzpomínat s radostí v duši. Pohřeb se konal 27.srpna v Hendon Crematorium a sešlo se více než půl stovky 

krajanů, kolegů Beryl z Trinity College, rodiny a přátel při zpívaném obřadu, celebrovaném Otcem Markem Powellem  
a uvedeném hudbou Antonínových Sedmi žalů. Paní Marian Wernerová během bohoslužby přečetla vzpomínky 

přítelkyně (informace z nich) a po zpěvu ,,O Lord, My God‘‘ zazněla na zakončení Antonínova Máří Magdaléna. /jn/                                                                                                   

**************************************************** 
BCSA - British, Czech & Slovak Association a Velvyslanectví ČR srdečně zvou krajany na přednášku  
 

uměleckého ředitele Prague Shakespeare Co Guy Robertse: The Bard in Prague o její činnosti a růstu od r. 2008 

                       19.září 2013 v 18.30 v sále velvyslanectví ČR, 26. Kensington Palace Gdns, W8 4QY 
       
            BCSA zároveň zve krajany na pravidelná setkání ,,Get to know you''. Příští se koná 11.září od 19 do 23 hod, 
                                jako vždy v Čs. nár. domě, 74 West End Lane, NW6, (je to vždy druhá středa v měsíci)  
                     Další info na bcsa@bcsa.co.uk nebo na tel. 0208-795-4875 643  Harrow Road, Wembley, HA0 2EX 

*************************************************** 
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DUCHOVNÍ SLOVO 

Radost na moravském Velehradě…  
 

K Cyrilometodějským oslavám 2013 se v osobní vzpomínce vrací  
Martin Chleborád  
 

Letos se mi poštěstilo osobně se zúčastnit slavnostní mše sv., kterou  
5. července vrcholily jubilejní cyrilometodějské oslavy. Podle odhadu 

pořadatelů se jich na moravském Velehradě zúčastnilo asi 60 000 věřících,  

kteří připutovali z různých koutů Českých zemí, ale i ze zemí sousedních.  
Hlavním celebrantem slavnostní liturgie byl papežský legát kardinál Josip  

Bozanić, arcibiskup záhřebský, který tedy osobně zastupoval samotného Sv. otce. Všechny mile překvapil tím, když 

bohoslužbu i homilii pronesl v českém jazyce: „Nebývá obvyklé, že by cizinec slavil liturgii v národním jazyce dané 
země. To udělalo velkou radost všem našim biskupům, na prvním místě v čele s panem kardinálem Dukou," uvedl 

páter Josef Nuzík, generální vikář Arcibiskupství olomouckého. 

       Při mši koncelebrovali biskupové Čech, Moravy a Slezska, apoštolský nuncius v ČR Mons. Giuseppe Leanza, 

zahraniční hosté (např. biskupové z Polska, Slovenska, Německa, Ukrajiny, Ruska či Slovinska) i přítomní kněží. Mši 
přenášela v přímém přenose Česká televize a Český rozhlas Praha. 

       Ve své homilii se pak kardinál Bozanić věnoval výkladu přečteného evangelního textu a mimo jiné řekl: „Nejlepší 

překlad evangelia, který přichystali svatí bratři Cyril a Metoděj, byl sám jejich život. Víme, že právě lidé vedení vírou, 
kteří jsou připraveni žít Kristovu lásku, zanechávají nejviditelnější stopy v lidském srdci i v dějinách národů. Takové 

stopy dodnes rozeznávají nejen věřící, mohou je pochopit lidé každé doby a kultury.“ 

       Kardinál Bozanić poté připomenul, že přichází také jako „poutník z Chorvatska“, a řekl: „Prvním záhřebským 

biskupem se v jedenáctém století stal biskup Duch, o kterém dějinný záznam vypovídá, že byl národností Čech. Od té 
doby až do současnosti vidíme nepřerušenou spojnici mezi chorvatským a českým národem. Naše kultura by byla 

velice ochuzena, kdyby k ní nepřispěli čeští duchovní velikáni a kdyby neexistovala místa, kde se setkávali Češi a 

Chorvaté,“ řekl záhřebský kardinál. V závěru své homilie pak svěřil všechny přítomné nebeské do ochrany Panny 
Marie a zakončil svou promluvu slovy „Bůh žehnej vám, vašim rodinám a vaší vlasti a všem lidem dobré vůle!“ 

      Odkaz sv. bratří ze Soluně je tedy i po 1150 letech stále aktuální. To mj. dokládá i slavnostní vyslání nových 

misionářů – mladých lidí, kteří se rozhodli věnovat rok svého života službě chudým a sociálně ohroženým dětem.  
V hlavě mi stále zní odpověď k žalmu: „Jděte do celého světa a hlásejte Evangelium!“ A Slovo Boží nezůstalo 

nevyslyšeno; stejně jako před jedenácti a půl stoletími, tak i dnes je Slovem živého Boha, které dává sílu k tomu, aby 

člověk vyšel na cestu a vydával svědectví o Bohu Otci, Synu i Duchu Svatému. Aby bylo Slovo Boží slyšet, je 

potřeba, aby je někdo zvěstoval: 
                                                                                                                                                                                 

„…slyšte nyní svým rozumem, 

slyšte všichni lidé slovanští, 

slyšte Slovo, od Boha přišlo, 

slovo, jež krmí lidské duše, 

slovo, jež sílí srdce i rozum, 

slovo to, jež vede k poznání Boha.“ 
 

Tak to básnickým jazykem popsal sv. Konstantin-Cyril ve svém Proglasu, Předzpěvu k slovanskému překladu 

Čtveroevangelia.  

      Celá slavnostní bohoslužba byla ukončena udělováním ocenění České biskupské konference. Řád sv. Cyrila a 
Metoděje obdrželi P. prof. Petr Piťha, hudební skladatel František Emmert a Jiří Pavlica a pamětní medaili ČBK pak 

převzali prof. ThDr. Jan Matějka, Miloš Doležal a manželé Raymond a Clarice Marik Snokhousovi.  

      Sv. Cyril a Metoděj tedy neměli vliv jen ve své době, ale mají jej dodnes. Pokud se však vrátíme do 9. století, do 
doby Velké Moravy a prvních Přemyslovců, tak si můžeme lehce připomenout i další národní patrony, kterými jsou 

samozřejmě sv. Václav a sv. Ludmila. Ta se svým manželem Bořivojem I. přijala roku 882 křest na Moravě přímo z 

rukou arcibiskupa Metoděje. Víru pak předala svému vnukovi, knížeti Václavovi, ale o nich něco více zase příště.  

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

         SVU – Britská skupina Společnosti pro vědy a umění zve krajany na přednášku 
Milana Kocourka k 65.výročí Mnichovského diktátu, v úterý 24.září v 18.30 v sále velvyslanectví ČR 
                                                             26 Kensington Palace Gardens, London W8 4QY 

Tématem bude ,,Sudetští Němci a jejich poválečný odsun z Československa: zamyšlení nad                   
                                                      otázkou zodpovědnosti‘‘ 
 
     Všichni jsou srdečně zváni. Po přednášce diskuse a malé občerstvení. Info: Milan Kocourek na 01932-259616 
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ZPRÁVY Z DOMOVA                                                                          

Předčasné volby v ČR se blíží 
Sněmovna neschválila úřednickou vládu Jiřího Rusnoka a  
rozpustila se. Předčasné volby se budou konat 25. a 26.října (a  

volit na velvyslanectví ČR se bude první den (12 - 22 hod.) a  

druhý od 8mi do 12ti hodin). Krajané s dlouhodobým pobytem  
v zahraničí, pokud nebudou v oněch dnech v republice a chtějí  

volit, se musí zaregistrovat do 15.září na velvyslanectví ČR      

(bez předběžného ohlášení během úředních hodin konsulárního     

oddělení) a také v onu poslední sobotu a neděli od 8mi do             Velkomoravský Veligrad – v archeoskanzenu Modrá vedle 
16hod.). Je nutné  přijít s českým dokladem (pas, obč.průkaz) a    Velehradu, přeměněný v knížecí palác pro natáčení filmu 

s dokladem potvrzujícím bydliště v Británii, např. řidičský            Cyril a Metoděj – apoštolové Slovanů a otevřený do 31.října 

průkaz, bankovní výpis, doklad o placení místní daně, atd (další   (9 - 17 hod.) 7 dní v týdnu. Rozsáhlá výstava z vykopávek,                   

 podrobnosti na website: consulate.london@embassy.mzv.cz).        výuka Staroslověnštiny pro děti, atd...                                                                                                                              
 

Schodok slovenského rozpočtu medziročne lepší... 
Schodok štátného rozpočtu Slovenska ku koncu augusta tohto roka vzrástol o vyše 290 miliónov eur a dosiahol 1,9 
miliardy eur, však výsledok bol lepší o takmer 760 miliónov eur v medziročnom porovnání a za 557 miliónmi poklesu 

sú nižšie dotácie Sociálnej poisťovni. Bez nich, bez eurofondov a financovania štátného dlhu (medziročne nižšieho o 

212 miliónov eur) sú výdavky nižšie o 1,2 procenta. Celkové príjmy rozpočtu medziročne klesli o 1,8 % na 6,9 

miliardy eur, hlavne o nižšie príjmy z eurofondov a celkové výdavky sú medziročne nižšie o 9,1 % na 8,8 miliardy 
eur. Z celoročného rozpočtu výdavkov 17 miliard eur by mal deficit v tomto roku dosiahnuť 3 miliard eur. 
 

Vyhlásenie Konferencie biskupov Slovenska o rodovej rovnosti 
,,Rodina je z Božieho ustanovenia založená na manželstve muža a ženy. Aj zo súčasných štatistík vyplýva, že pokiaľ 
ide o istotu, poskytovanie útočiska a stability, podporu života, stále patrí medzi priority väčšiny mladých ľudí. Takto 

chápaný inštitút manželstva nájdeme prakticky v každej ľudskej kultúre a každej civilizácii. Napriek tomu je táto 

pravda zo strany súčasnej alternatívnej kultúry systematicky spochybňovaná a zosmiešňovaná. Častokrát sa to 
objavuje už v mediálnych programoch a materiáloch určených pre deti a mládež. Podľa tohto chápania manželstvo a 

rodina je vraj prežitkom, preto sú tu snahy už deti ovplyvňovať k alternatívnym formám partnerstva. Biologicky 

podmienené pohlavie treba údajne prekonať možnosťou jeho slobodného výberu, čím sa vraj zabezpečí rovnosť medzi 

ľuďmi. Človek sa týmto chce stavať do pozície Stvoriteľa. Prijatím tzv. rodovej rovnosti /gender ideológia/ popiera 
pravdu Svätého písma: „Ako muža a ženu stvoril ich“ /Gn 1, 27/. Ideológiou hedonizmu a materializmu sa človek 

dostáva do nejasnej situácie ohľadom vlastnej totožnosti a stráca schopnosť pochopiť, kým v skutočnosti je.‘‘  

    ,,Vyzývame všetkých katolíkov a ľudí dobre vôle, aby vynaložili vedomé úsilie k obnove hodnoty a kultúry rodiny, 
aby táto hodnota neprestávala byť nenahraditeľná pre náš život a spoločnosť. Manželstvo chápané ako zväzok jedného 

muža a jednej ženy nie je historickým prežitkom, ale podstatnou a základnou inštitúciou aj v súčasnej občianskej 

spoločnosti. Manželstvo a rodina sú súčasťou evanjelia pre dnešný svet, osobitne pre mnohých mužov a ženy, ktorí sú 
osamotení a chýba im láska a podpora.‘‘ (z website BKS) 
 

Zákon o vícenásobném občanství přijat 
Od 1.1.2014 začne platit Zákon o státním občanství ČR a ruší se ten dosavadní, podle kterého čeští státní občané 

nabytím cizího státního občanství na vlastní žádost pozbývali automaticky dosavadního českého občanství. Zákon 
dovolí disponovat tzv. dvojím (čí vícerým) občanstvím a pozbytí občanství ČR bude možné jen vzdáním se jej.  
 

ZPRÁVY VE ZKRATCE 
o  Slovensko neodstraní kříže a svatozáře z pamětních cyrilometodějských eur,  jak požadovala Evropská unie - prý ,,v zájmu 

náboženské diversity‘‘ - neb jde o národu drahé symboly státnosti země.  o  Pamětnice holokaustu Eva Fantlová se zúčastnila 

představení hry ,,The Tin Ring‘‘ , která vypráví její příběh, na edinburském Fringe Festival. o  Národný pochod za život sa 
uskutoční v nedeľu 22. septembra 2013 v Košiciach – Európskom hlavnom meste kultúry 2013. Svojou účasťou na ňom ľudia 
podľa KBS vyjadria svoj postoj za ochranu života, ktorý je ohrozený kultúrou smrti," píšu biskupi v pastierskom liste. o  Slávnostnú 
inauguračnú svätú omšu slávil v Trnave nový trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch, menovaný pápežom Františkom.   o  2.srpna, 
v den výročí umučení tisíců Rómů v Osvětimi, se v Hyde Parku konala vzpomínka rómských organizací v UK za účasti našich 

diplomatů. o  Pri Bělského pamätníku čs. jednotiek v 2. svetovej vojne v Cholmondeley Park v Cheshire sa 6. júla 2013 konala 
pietna spomienka päťdesiatky legionárov, našich diplomatov a miestných predstavitelov pri príležitosti 73. výročia vzniku jednotiek. 

****************************************************  
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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SOUTĚŢ - UPOZORNĚNÍ PRO PŘÁTELE ZPĚVU A MLADÉ PĚVCE 

Nadace Emmy Destinové vypisuje jako každý rok už po osmé soutěž ,,The Emmy Destinn Young Singers 

Awards‘‘. První cena je 2000 liber a medaile od Ireny Sedlecké FRBS, plus vystoupení na koncertě EDF (cenu 
sponsoruje Správní rada Velehradu), dále cena za nejlepší českou píseň – 500 liber (sponsor Maestro Travel 
Management), dále cena Dvořákovy společnosti Velké Británie (500 liber), Cena Roberta Hendry a zvláštní cena ,,In 
Emmy Destinn‘s Footsteps‘‘, k 15. výročí nadace, umožňující návštěvu Prahy, vč. Národního divadla a učební hodinu 
s českou operní pěvkyní. Kvalifikační kola 16. a 17.října 2013 a finale 26.října, obě v Londýně. Pokud máte doma 
pěvkyni či pěvce, nebo o nějakých víte, přihlašte je co nejdříve u nadace na adrese: LOE House, 159 Broadhurst 
Gardens, London NW6 3AU, nebo přes internet na http://www.destinn.com/#/awards-entry/4523141577. 
 

Nenechte si ujít, aneb trochu kultury v Londýně v září 
o    5.září v 18.30 pořádá Anglo-Czechoslovak Trust koncert v sále velvyslanectví Slovenska, 25 Kensington Palace 

Gdns, W8 4QY. Zahrají  Milan Pala (housle) a Ladislav Fanzowitz (klavír). Na programu skladby Edwarda Elgara, 

Francise Poulence, Eugena Suchoně a Johannese Brahmse. Vstup zdarma, ale registrace předem nutná na 07940-

739390, nebo u Nataši Newton na natasa.acutrust@blueyonder.co.uk  

o    8.září v 11.30 zahraje ve Wigmore Hall Škampa Quartet. Na programu Beethovenův smyčcový kvartet v B 

Op.18 a Mendelssohnův smyčcový kvartet č.2 v A moll. Info: Wigmore Hall, 36 Wigmore St., London W1U2BP, 
tel.: 020 7935 2141 a www.wigmore-hall.org.uk    

o    8.září také zahraje v 19.30 ve Wigmore Hall klavírista Lukáš Vondráček s programem  Brahmsovy klavírní 

sonáty č.3 v F moll, Beethovenových 32ti variací na originální téma v C moll, Rachmaninových Variací na téma 
Corelli a Tří českých tanců Martinů. Info: Viz Wigmore Hall výše. 

o    12.září zahraje ve 13.05 hodin  v St.John’s Smith Square, W1 Camerata of London Nonet v F dur Louise Spohra 

a Nonet pro dechový kvintet, smyčcové trio a basu Martinů. Info: 020 7222 1061 a www.sjss.org.uk  

o    18.září v 19.30 zahraje v Cadogan Hall Royal Philharmonic Orchestra pod taktovkou Paula Daniela a s Nataschou 

Paremski u klavíru. Program: Dvořákova overtura ,,Karneval‘‘, Schumannův klavírní koncert v A moll a Dvořákova 

symfonie č.7 v D moll. Info: Cadogan Hall, Sloane Terrace, SW1X 9DQ, tel: 020 7730 4500 a  

www.cadoganhall.com. (a 19.září v Barbicanu zahraje Dvořákovu Pátou s Mozartovým klavírním koncertem London 

Symphony Orchestra pod taktovkou Robina Ticciatiho, s Mitsuko Uchidou u klavíru (www.barbican.org.uk)) 

***************************************************           
                         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, ŽE 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 

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