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Nezapomínejme na 

květnová výročí        
,,Seděli jsme v kabinách Spitfirů a čekali na povel ke 

startu‘‘, vzpomínal před časem v rozhovoru poslední 

velitel 310. československé stíhací perutě RAF  
Jiří Hartman. Psal se konečně květen 1945, Praha  

bojovala na barikádách v povstání proti zbytkům  

nacistických armád a letci všech našich perutí  

britského královského letectva chtěli přeletět na  
Američany právě osvobozené letiště v Plzni, aby  

odtamtud mohli vzlétat na pomoc povstání. Byly  

připraveny transportní letouny se střelivem, palivem 
a pozemním personálem a Spitfiry natankovány.  

Čekalo se přes noc na ranní odlet. Pak, ve 4 ráno,  

přišla zpráva z hlavního štábu spojenců v Remeši,         Kaple kláštera Maria Assumpta, 20 Kensington Square při High Street 
kam odletěl jednat s generálem Eisenhowerem               Kensington, dočasné sídlo nedělních bohoslužeb a setkání našich 

velitel našeho letectva vicemaršál RAF, generál             krajanů do doby ukončení koupě budovy ,,Nového Velehradu‘‘... 

Janoušek: ,,Není to možné, Moskva nesouhlasí. Je  

třeba respektovat demarkační  linii, za kterou mají právo osvobozovat Rusové.‘‘ S/Ldr Jiří Hartman DFC mi pak se 
smutným výrazem v tváři i po těch mnoha letech popsal, jak naši válkou ostřílení piloti zůstali po obdržení zprávy sedět 

zhrouceni v kabinách Spitfirů a plakali... A jak dodal, pro naše letce pak už byly konec války a vítězství nad 

hitlerovským Německem navždy poznamenány touto smutnou vzpomínkou. Navíc umocněnou obstrukcemi, kterými 
Moskva pak odkládala povolení k příletu našeho letectva z Británie na ruzyňské letiště (neboť prý na to nebylo po celé 

tři následující měsíce připraveno) až do 13.srpna téhož roku. Tehdy konečně mohlo 54 Spitfirů československých 

stíhacích perutí, 310., 312. a 313. a obrovské Liberátory naší 311. bombardovací perutě přistát v Praze. A jak známo, 
stejně tak Moskva odkládala i příjezd a pražskou defiládu naší 1.československé obrněné brigády generála Lišky od 

Dunkerque až do 30.května. Pro mnohé z letců a vojáků to už tehdy znamenalo počátek obav o poválečnou svobodu 

republiky a jak známo, nemýlili se. Mnozí pak už podruhé utíkali na Západ a letci, stejně jako Jiří Hartman, poté opět 

sloužili další řadu let v RAF. Hartman sám pak zalétával proudové Vampíry a Meteory až ke zvukové bariéře a později 
zakládal peruť vrtulníkové záchranné služby letectva a stal se jejím prvním velitelem. Jak známo, v této peruti, dnes se 

sídlem v Angelsea, slouží nyní princ William. Jiný náš hrdina, S/Ldr Miroslav Liškutín DFC, AFC pak zas sloužil u 

dvou perutí RAF a dokonce velel letce s deseti proudovými letouny Gloster Meteor... 
     Ano, v květnu budeme opět vzpomínat konce Druhé světové války a tak vzpomeňme i těchto skutečností. /jn/  

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

Správní rada zve krajany na mši celebrovanou Otcem Radkem Tichým z Říma  
v neděli,  5.května ve 14 hodin v kapli kláštera Maria Assumpta, 20 Kensington Square, W8 5HN 

 

a na mši celebrovanou Otcem Josefem Mikoláškem v neděli 19.května ve 14 hodin tamtéž  
(metro High Street Kensington, autobus tamtéž i Gloucester Rd.) 

Po mši následuje obvyklá hodinka setkání a diskuse ve vedlejší Heythrop College (Davy Room) 
 

Všichni jste srdečně zváni.  Přijďte a přiveďte své přátele a známé. Využijte návštěvy českých kněží, zvlášť jestli máte  zájem o zpověď nebo 

duchovní pohovor s knězem (v sobotu odpoledne nebo v neděli před mší).  Také nám dejte vědět o nemocných, kteří by chtěli, aby je kněz 

navštívil : pošlete email na info@velehrad.org.uk 

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

 
 

 



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

Stěhování z budovy ukončeno 

V dubnu došlo k události, které se týkaly mnohé  

informace publikované v minulých měsících i v  

minulém roce na těchto stránkách: odevzdání budovy  

na Ladbroke Square novému majiteli. Tato událost nyní 
nabyla praktické podoby a to zejména pro těch pár  

obětavých, kteří přijali úkol připravit budovu k předání. 

Pro nezúčastněného je jen těžko představit si objem  
věcí, které v domě stále ještě zůstávaly po tom, co  

nedávný návštěvník Londýna, ministr Karel  

Schwarzenberg, převezl svým "speciálem" do  
Národního archivu v Praze veškeré zbylé archivní  

dokumenty, i po tom co použitelný nábytek a další  

vybavení bylo převezeno do dočasného skladu.  

Krajané si mohli ještě přijít vybrat na bazar poslední  
"suvenýry". Po tom už zbývala jen hrozivá hromada  

starých slamníků, postelí a dalších nepoužitelností. Přes 

 krajanskou sociální síť se podařilo najít několik  
statných mladíků a ti pak naložili a odvozili i poslední  

zbytek. 

     Je na místě zde poděkovat dobrovolníkům, kteří  

pomohli. Marta Tomská i Ludmila Stáňová v  
posledních týdnech na Velehrad dojížděly téměř denně. 

Třídění, balení a přenášení se zdály být zcela bez konce. 

Vše by ale bylo nezvládnutelné bez pomoci dalších  
ochotných a obětavých přátel (Mirka Mondry, Děvana  

Pavlíková, Anička Langerová,  Klara Pospíšilíková,  

Marta Janitorová a Laura Wells...) . 
     Doufáme, že se brzy postěhujeme do "Nového  

Velehradu". Jednání správní rady naší velehradské  

charity o získání domu u Hammersmith Bridge slibně  

pokračuje... 
 

Pastorace pokračuje i nyní... 

V neděli 21. dubna mezi nás opět přijel z Říma Otec  

Lukáš Engelmann. Tentokrát se nedělní česká mše svatá 
konala v kapli Maria Assumpta na Kensington Square.  

V krásném neogotickém prostoru zazněly české  

písně (asi poprvé), které si ti starší z nás stále pamatují  

z doby, kdy se české mše konaly v kapli Jezuitů  
na Mount Street. A naše mladá varhanice Petra si  

libovala, že si zas jednou zahrála na "pořádný nástroj".   Záběry z naší nedělní bohoslužby v kapli kláštera Maria Assumpta na 

I přes to, že se mše přestěhovala na nové místo a ten       Kensington Square 21.dubna (shora dolů): Impozantní prostory kaple; 
dne se konal v Londýně maraton, sešla se naše obvyklá  Otec Lukáš Engelmann při mši; záběr na přední levou stranu kaple s 

loyální katolická "velehradská" komunita. Ze starší         Farníky Kučovými a Sparberovi... 

generace nechyběli manželé Kučovi, manželé  
Czernínovi a pani Sparberová, přišli všichni Trustees, několik krajanů ze střední generace a větší počet mladých a rodin 

s dětmi. V prostorách přilehlé Heythrop College jsme pak od Otce Engelmanna vyslechli třetí část jeho přednášky o 

výchově dětí. Pokračování 5. a 19. května tamtéž. Jste srdečně zváni. (za Správní radu ing.Antonín Stáně)                                                             

**************************************************** 
                            Svaz Letců Svobodného Československa a Úřad přidělence obrany velvyslanectví ČR si Vás dovolují                 
                         pozvat k účasti na pietním aktu u příleţitosti 68. výročí ukončení bojů Druhé světové války v Evropě.  
 

 dne 5.května 2013 ve 14:00 hodin 

                     u Československého památníku na Brookwoodském hřbitově.  
 

                     Po pietním aktu bude následovat neformální diskuse s veterány  Druhé světové války a občerstvení 

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

 Posolstvo biskupov Slovenska krajanom v zahraničí    
 pri príležitosti Roku viery a Roku sv. Cyrila a Metoda  

 

                                   Drahí Slováci mimo hraníc Slovenska, milí krajania, bratia a sestry!  V tomto roku 1150-teho                         

                                   výročia príchodu svätých vierozvestov Cyrila a Metoda k našim predkom - a súčasne v tomto 
Roku viery - si zvlášť intenzívne uvedomujeme naše duchovné a národné korene. Nie sú to dva odlišné, akoby 
rozštiepené korene, ale vlastne iba jeden jediný. Veď našu duchovnú - kresťanskú, a národnú - slovenskú identitu 
nemoţno od seba odtrhnúť. Iba evanjeliové posolstvo Kristovej lásky totiţ dáva všetkému pevnosť, stálosť a vnútornú 
silu. Bez Kristovho posolstva by sme sa neboli mohli naozaj rozvinúť a uvedomiť si, ţe iba zomknutí okolo Pána pánov 
a Kráľa kráľov môţeme vytvoriť skutočnú národnú rodinu, pokorne hrdú na svoju minulosť, zodpovednú za svoju 
prítomnosť a dúfajúcu vo svoju budúcnosť. „Budete mojím ľudom a ja budem vaším Bohom“ – sľubuje Stvoriteľ u 
proroka Ezechiela. 
Preto sa o radostnú vďačnosť za cyrilometodskú misiu chceme podeliť aj s vami, našimi krajanmi, ktorí sa k tejto 
spirituálnej a národnej identite, postavenej na duchovnom impulze svätých solúnskych bratov, aj dnes hlásite v rôznych 
krajinách sveta. Ba môţeme povedať, ţe ste v určitom zmysle pokračovateľmi ich misie: podobne ako oni ste aj vy, či 
vaši predkovia z rôznych príčin odišli z domova; podobne ako oni ste vo svojich nových domovoch vydali a vydávate 
svedectvo o viere postavenej na skutočných evanjeliových hodnotách. Preto pokladáme cyrilometodské jubileum a Rok 
viery vyhlásený Svätým Otcom Benediktom XVI. za vhodnú príleţitosť vyjadriť vám poďakovanie za to, ţe ste sa 
napriek sťaţeným podmienkam dokázali nielen stať uţitočnými členmi vášho nového spoločenstva, ale v tomto novom 
prostredí ste si zachovali ţivú duchovnú tradíciu z pôvodnej slovenskej vlasti. Tou ţivou tradíciou je katolícka viera, 
postavená na osobnej viere v Boţieho Syna Jeţiša Krista, na eucharistickej a mariánskej úcte, na úcte k Svätému 
Otcovi, na zomknutej rodine otvorenej pre nový ţivot, na zdravej národnej hrdosti láskyplne otvorenej aj pre iné 
národnosti i kultúry. 

  Ďakujeme vám, drahí krajania, za to, ţe slovenská rodina mariánskych a cyrilometodských ctiteľov objíma aj vašou 

zásluhou mnohé krajiny a viaceré kontinenty. Ďakujeme vám za ochotu prekonávať aj väčšie vzdialenosti, aby ste stretli 
svoju slovenskú komunitu a v nej zdieľali duchovné spoločenstvo vyrastajúce z cyrilometodskej tradície. Vďaka patrí aj 
vám, veriacim študentom, stredoškolákom i vysokoškolákom, ktorí vo svojom školskom a akademickom prostredí 
svedčíte o svojej viere v Jeţiša Krista. Aj vás, ktorí ste prišli za prácou, nech Pán poţehnáva a dá vám silu ukázať cez 
jej zodpovedné vykonávanie pravú lásku, pochádzajúcu od Krista. Ak sa budeme aj my navzájom za seba modliť 
prosiac o príhovor našu Sedembolestnú matku aj svätých solúnskych misionárov, potom bude toto spoločné svedectvo 
pokračovať. Dôleţité je stále obnovovať jednotu našich komunít, ktorých svedectvo by bez dobroprajnosti a odpúšťania 
sotva mohlo byť účinné. 

  Keď v roku 1981 blahoslavený Ján Pavol II. navštívil v Ríme Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda, tam prítomným 

Slovákom o cyrilometodskej tradícii povedal: „Zostávajte verní tomuto dedičstvu. Poznávajte ho stále hlbšie, do hĺbky, 
vo všetkých ţivotných rozmeroch, so všetkými dôsledkami pre osobný a spoločenský ţivot. Ţite podľa neho 
neprestajne, buďte mu verní, ochraňujte ho v tej istote, ţe ono je základom duchovnej veľkosti a kultúrnej výšky vášho 

národa...“  Čo iné vám teda, drahí krajania, môţeme na konci nášho posolstva zaţelať, ako v duchu citovaných slov 

blahoslaveného pápeţa Jána Pavla II. skutočnú vytrvalosť v kaţdodennom svedectve o pravých hodnotách, stálu 

vernosť pri ich ochrane a pri zvyšovaní kultúrnej úrovne spočívajúcej na duchovných princípoch.    

     Všetkým vám, našim slovenským bratom a sestrám v zahraničí, vyprosujeme na príhovor Sedembolestnej Panny 
Márie a svätých vierozvestov Cyrila a Metoda hojné Boţie poţehnanie! Biskupi Slovenska  
  

ZPRÁVY Z DOMOVA 

Boj proti korupci zřejmě zrychluje... 
Česká policie stíhá za ,,porušování povinností při správě cizího majetku a pletichy 

při veřejné soutěži‘‘ bývalého výkonného ředitele Ředitelství silnic a dálnic  

MichalaHalu, představitele firmy Monstera Jiřího Neužila, právníky Jana Veverku  
a Michala Součka a také bývalého generálního ředitele ŘSD Alfréda Brunclíka  

za údajně zmanipulvané pronájmy odpočívadel na ostravské dálnici D47  

(nyní D1), kterými měl před čtyřmi roky stát přijít o 300 milionů korun. Brunclík  

prohlašuje, že to nikdy neměl na starosti a podal proti stíhání stížnost. Jak známo,   
v poslední době začalo hned několik stíhání za korupci a v kauze bývalého  

středočeského hejtmana Ratha (ve vazbě) se objevila nahrávka telefonického rozhovoru, pachatele dále usvědčující. 

     Slovenská expremiérka Iveta Radičová mezitím nedávno prohlásila, že zemi vládnou ,,oligarchové‘‘, kterými jsou 
noví majitelé zprivatizovaných podniků, včetně staveb dálnic, nukleárních elektráren, retailových bank a podobně.>>> 

****************************************************  
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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Zaujímavá konferencia... 
V Bratislave sa podľa správy KBS, ktorá boľa  
organizátorom, konala významná medzinárodná  
konferencia o pohľade Katolíckej cirkvi na rodovú  
rovnosť. Vystúpili na nej odborníci a odborníčky z  
viacerých krajín, ktorí priblíţili zrod, súvislosti a  
dôsledky tejto stále viac rozšírenej ideológie.  
Nechýbala diskusia a účastníci ţiadali odpoveď  
napríklad na to, ako čeliť tlaku tejto ideológie či ako  
reagovať na rôzne formy redefinícií.O zrode,  
historických súvislostiach a dôsledkoch ideológie  
rodovej rovnosti hovoril predseda Pápeţskej  
akadémie pre ţivot Mons. Ignacio Carrasco de  
Paula. Povedal, ţe táto ideológia nehodlá  
"nanútiť určitý interpretatívny kľúč pomýlený o  
ľudskej prirodzenosti, ale prax alebo politickú a  
socio-kulturálnu činnosť, ktorá je zameraná  
podkopať sociálne inštitúcie, ako napríklad rodina, manţelstvo." Španielsky morálny teológ tieţ priblíţil 
niektoré štúdie, ktoré sa tejto ideológii venujú, ako aj politiky, ktorým sa v tejto súvislosti zaoberá Organizácia 
spojených národov. „Tým skutočným dôvodom príslušnosti k ideológii gender na politickej a kultúrnej úrovni 
nie je rovnosť práv medzi muţom a ţenou, ale ide práve o vyuţitie tejto témy na znormalizovanie 
homosexuálnych párov,“ povedal biskup de Paula. Do debaty o rodovej rovnosti sa zapojila i poslankyňa 
Európskeho parlamentu (EP) Anna Záborská. Zdôraznila, ţe pre rozšírenie pojmu "rod" neexistuje ţiaden 
právny základ. "Európska komisia sa usiluje o ideologickú politiku bez právneho základu," podotkla 
predsedníčka Výboru EP pre práva ţien a rodovú rovnosť a zdôraznila, ţe Slovensko podľa nej nemá v 
súčasnosti ţiaden právny záväzok voči EU ideológiu akceptovať. Sekretár Pápeţskej rady pre rodinu Mons. 
Jean Laffitte zas poukázal najmä na dôleţitú úlohu otca a matky v rodine a význam tejto základnej bunky 
spoločnosti oproti tejto ideológii. (podľa TK KBS) 
 

ZPRÁVY Z DOMOVA VE ZKRATCE 

o  Prezident Miloš Zeman navštívil po Slovensku Rakousko. V obou zemích jednal o budoucnosti 

vzájemných vztahů. Ohledně Slovenska si Zeman přeje, aby tam byla jmenována velvyslankyní žena exprezidenta 

Klause. o  Kardinál Miloslav Vlk rezignoval na členství ve Vědecké radě Ústavu pro studium totalitních režimů, jelikož 

se ,,dostává do rukou politické levice, která vyvíjí úsilí zakrývat důkazy o kriminální minulosti mnohých bývalých 

komunistických politiků za cenu politické spolupráce, čímž usnadňuje plíživý návrat totalitních metod‘‘. Kardinál 

dodává, že s tím nemůže jako člověk, který byl komunistickým režimem pronásledován, souhlasit. o  V Praze poškodil 

výbuch plynu dům v Divadelní ulici, blízko Národního divadla. Nikdo nezahynul, avšak bylo zraněno 40 osob. 
 

ZPRÁVY Z KOMUNITY A LONDÝNA VE ZKRATCE 

 o  Předběžně upozorňujeme, že v neděli 2.června přijede na návštěvu z Prahy tajemník pražského arcibiskupa a 

kardinála Duky Otec Mons. Tomáš Roule a bude ve 14 hodin sloužit mši v našem dočasném ,,útulku‘‘ v klášteře Maria 

Assumpta na Kensington Square. Po bohoslužbě přednese Otec Tomáš přednášku na téma ,,Služba sekretáře 

arcibiskupa‘‘ v Davy Room vedlejší Heythrop College, 22 Kensington Sq.                                                    >>>>>> 

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

BCSA - British, Czech & Slovak Association a Velvyslanectví ČR srdečně zvou na představení hry 

                                        THE TIN RING  

 ve čtvrtek 9.května v 18.30 ve velvyslanectví České republiky, 26 Kensington Palace Gdns,W8 4QY 
 

Hra je ztvárněním knihy Zdeňky Fantlové My Lucky Star (Klid je síla, řek‘ tatínek), o jejích bolestných zážitcích 
vězenkyně Holokaustu za Druhé světové války v Terezíně, Osvětimi a dalších koncentračních táborech. 

Fantlovou hraje herečka Jane Arnfield pod režií Mika Alfredse a hra už byla uvedena v řadě britských divadel i 
v parlamentu. Po představení následuje diskuse pod vedením lorda Shipleye a očekává se i účast paní Fantlové. 

Vstup volný, ale místa, kterých není mnoho, jenutné zamluvit e-mailem na bcsa@bcsa.co.uk nebo telefonicky 
na 020 8795 4875. Po diskusi občerstvení. 

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

                                                   středu v měsíci. Příští bude 8.května  

          Další info na bcsa@bcsa.co.uk nebo na tel. 0208-795-4875 643  Harrow Road, Wembley, HA0 2EX 

**************************************************** 
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Britská skupina Společnosti pro vědy a umění SVU                                 

ve spolupráci s českým velvyslanectvím Vás zve na 

         křest knihy Volá Londýn 
o historii českého a slovenského vysílání BBC z Londýna  

  

v úterý 28.května 2013 v 18.30  
na českém velvyslanectví, 26 Kensington Palace Gdns,  

W8 4QY - Metro Notting Hill Gate  
 

O knize a BBC promluví autoři knihy, Milan Kocourek, Zuzana 

Slobodová  a další bývalí redaktoři BBC.   Po debatě následuje  

občerstvení jako obvykle. Jelikož zasedneme na velvyslanectví, je 

třeba se nahlásit  předem. RSVP do 25.května Zuzaně Slobodové, 

tel.0207 724 4675, příp. elektronickyna milan974@btinternet.com.  

mailto:bcsa@bcsa.co.uk
mailto:milan974@btinternet.com.


**************************************************** 
ZPRÁVY Z KOMUNITY A LONDÝNA VE ZKRATCE   (pokračování ze str 5) 
o Předběžně také upozorňujeme, že 15.června uspořádá The Institute of Psychoanalysis promítání filmu známého 

českého animátora Jana Švankmajera pod titulem ,,Přežít svůj život‘‘, který je surrealistickou fantazií na téma snů a 

psychoanalýzy. Po filmu se bude konat diskuse, kterou povedou psychoanalytička a akademička Andrea Sabbadini a 

flmový kritik a akademik Ian Christie. Vstup 19.95 liber (studenti a koncese 9.95liber) zahrnuje občerstvení. Info: The 
Institute of Psychoanalysis, Byron House, 112a Shirland Rd, London W9 2EQ, Ms Marjory Goodall, Events Officer,  

Tel.: 020 7563 5016  nebo marjory.goodall@iopa.org.uk    
 

KNIHY KTERÉ POTĚŠÍ 

Naši vojáci z brněnských Tuřan ve Druhé světové válce 
Brněnské Tuřany jsou sice známé jako jedno z nejstarších poutních míst na Moravě, ale jejich rodáci se opravdu v míře 
více neţ početné zaslouţili o vlast během Druhé světové války. Pro nás v Británii je nejzajímavější jejich účast v našich 
vojenských jednotkách v řadách britského letectva a armády. O těch letcích, tedy o knize Letci z Holásek a Tuřan ve 2. 
světové válce jsme uţ referovali a je jen potěšitelné, ţe se dočkala uţ druhého vydání, opět nakladatelem Václavem 
Kolesou. Nyní se nám dostala do rukou další z řady těchto skvělých a obrazově bohatě vybavených kníţek pod názvem 
Příslušníci pozemních jednotek z tuřanské farnosti ve 2. světové válce, opět sestavenou a sepsanou trojicí autorů 
M.Kopecký, T.Jambor a V.Kolesa a vydanou Kolesou. Jde o jedenáctku vojáků, příslušníků našich pozemních jednotek 
nejrůznějšího nasazení, od Palestiny, přes Tobruk, aţ k Dunkirku a jejich fotografie zdobí obálku knihy (aţ na jednoho, 
Josefa Poláka, jehoţ snímek se nepodařilo nalézt. Kromě jeho osudů, jsou v knize popsány i příběhy Jana Budínského 
z brněnské zbrojovky, tedy účastníka zbrojní akce doma i v Británii a jednoho z muţů kolem proslaveného čs. lehkého 
kulometu BREN Gun. K jeho příběhu je nutné dodat, ţe on sám a devět kolegů z továrny v Newcastle utvořili tehdy 
samostatné druţstvo - asi jedinou čs. jednotku britské domobrany. Budínský skončil válku u speciální jednotky americké 
armády. Dalšími hrdiny knihy jsou Jan Harašta, který začínal za hranicemi i 1.čs. pěšího pluku v Agde a pak slouţil 
s 1.čs. obrněnou brigádou v Británii a při obléhání Dunkerque a Břetislav Kincl, který prošel francouzskou Cizineckou 
legií, pak byl dalším z 11.400 našich vojáků bojujících v řadách francouzské armády a pak evakuovaných do Británie a 
k našim jednotkám, avšak později zemřel na tuberkulózu. Jinými našimi vojáky z Francie byli Antoním Krahula a jeho 
syn, také Antonín. Jan Krejčí byl zas dalším zbrojovkářem v Newcastle a členem naší domobrany, Jakubu Kučerovi se 
zas přes nucený odvod k Wehrmachtu podařilo zběhnout a dostat k našim vojákům v Anglii. Alois Melichar zas začínal 
v Polsku v Legionu Čechů a Slováků a pak, po 18ti měsících v sovětských internačních táborech, byl evakuován do 
Agde a slouţil i 11.čs. pěšího praporu generála Klapálka na Blízkém východě a u Tobruku, kam se vrátil s 200.čs. 
protiletadlovým praporem. Poté byla jednotka evakuována do Británie a nakonec skončila jako součást naší brigády u 
Dunkerque. Přes Adge přešel i Jan Němec a slouţil u naší kulometné roty, aby ke konci války organizoval pomoc 
UNRRA na naše území a také Bořivoj Sedlák, který pak doslouţil jako tankista u Dunkerque a stal se známým 
motocyklovým závodníkem a po perzekuci reţimem unikl do Rakouska, kde později zemřel. Z řad našich pozemních 
vojsk se někteří přemístili k letectvu. Učinil tak i Josef Boček, který se stal stíhacím pilotem naší 310. perutě, Jaroslav 
Brázdil, který, po bojích ve Francii a sluţbě u našich jednotek v Anglii, skončil jako navigátor naší bombardovací 311. 
perutě a další, o kterých se jiţ psalo v první zmíněné knize. Obě knihy jsou také vybaveny mnoţstvím fotografií, 
seznamy vyznamenání, vysvětlivkami, archivními referencemi a rejstřikem a tak nepochybně přispějí k dalšímu 
osvětlení slavné role našich vojáků a letců, bojovníků proti nacismu. /jn/ 
 

Nenechte si ujít, aneb trochu kultury v Londýně v květnu 
o  5.května v 19.30 vystoupí ve Wigmore Hall Nikolaj Lugansky (klavír) s programem: Janáček - V mlhách, Schubert 

– 4 impromptus (D935), Medtner – Zapomenuté melodie a Jaro a Rachmaninov – Klavírní sonáta č.2 v B moll. Info: 
Wigmore Hall, 36 Wigmore St., W1U 2BP, tel.: 020 7935 2141 a www.wigmore-hall.org.uk  

o  8.května v 19.30 vystoupí v Barbican Hall česká operní pěvkyně, mezzosopránistka Magdalena Kožená, spolu 

s Malcolmem Martineauem (klavír), Kasparem Zehnderem (flétna) a Tomášem Jamníkem (cello). Na programu jsou: 

Ravelovy Příhody z přírody, Dvě židovské melodie a Písně z Madagaskaru, dále Haydnova Adriana z Naxosu a 

Bartókovy Vesnické scény. Info: Barbican Centre, Silk St., EC2Y 8DS, tel.: 020 7638 8891 a www.barbican.org.uk  

o  11.května v 17 hodin vystoupí v Purcell Room, Southbank Centre, Southbank Sinfonia s programem The rest is 

Noise: Music from Terezín, zahrnujícím skladby čtyř židovských vězňů terezínské pevnosti  – Gideona Kleina: 

Smyččcové trio (1944), Hanse Krásy: Passacaglia a fuga a Tanec pro smyčcové trio (1944) a Viktora Ullmanna: 
Smyčcový kvartet č.3. Info: Purcell Room, tel.:  0844 875 0073 a www.southbankcentre.co.uk  

o  12.května pořádá Česká škola bez hranic už třetí ,,divadelní dílnu‘‘ DraCzech pro děti v Českém centru, 13 Harley 

St., W1G 9QG. Jde o zlepšení jazykových dovedností dětí nácvikem představení dětské hry Hrnečku vař. Poplatek 13 

liber za dítě – registrace nutná na draczech@london.com  Spoluorganizuje České centrum.  

o  12.května v 11.30 zahraje ve Wigmore Hall, W1U 2BP (viz info výše) Eggner Trio s programem: Beethovenovo 

Klavírní trio v E  a Dvořákovy Dumky pro klavírní trio.                                                          

o   16.května v 18.30 uspořádají The Friends of Czech Historic Buildings, Gardens and Parks v sále Velvyslanectví 

ČR, 26 Kensington Palace Gdns, W8 4QY, přednášku architektky Evy Jiřičné o její obnově kostela sv.Anny a 

sv.Vavřince na Starém Městě v Praze a o problémech konzervace a obnovy historických budov v ČR. Vstupné 15 liber 

zahrnuje skleničku vína. Vstupenky na www.czechfriends.net  nebo e-mailem na events@czechfriends.net   >>>>>>            

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

Nenechte si ujít, aneb trochu kultury v Londýně v květnu (pokr.) 

o   21.května v 19.30 zahraje v St.John’s, Smith Square, Kensington Symphony Orchestra pod taktovkou Russella 

Keabla Mahlerovu Symfonii č.7 v E moll. Info: 020 7222 1061 a www.sjss.org.uk 

o   Od 23. do 25.května uspořádá The School of Slavonic and East European Studies, UCL, London, konferenci pod  

titulem The Art of the Impossible: Culture, Philosophy and Dissent from Havel to the Present. Konference má 

zmapovat politické, kulturní a filosofické otázky ,,východevropského dissentu‘‘ a dopad na dissidenty v různých 

zemích dnes. Z ČR pozváni Martin C. Putna a Radim Palouš. Poplatek 50 liber, studenti a koncese 30. Info: Tim 

Beasley-Murray/Peter Zusi na ssees-artofimpossible@ucl..ac.uk Spoluorganizuje České centrum.     

o   25.května ve 14.30 -- mimo Londýn – na tradičním desetidenním literárním festivalu The Hay Festival of Literature 

and the Arts v Hay-on-Wye, Hereford HR3 5AD, představí svůj román Dáblova dílna český spisovatel Jáchym Topol. 
Info: The Drill Hall, 25 Lion Street, Hay-on-Wye, spoluorgánizátor České centrum a www.hayfestival.com 

o   26.května v 11.30 zahraje ve Wigmore Hall Pacifica Quartet s programem Boccherini: Smyčcový kvartet v E a 

Smetana: Smyčcový kvartet č.1 v E moll Z mého života. Info: Wigmore Hall (viz výše).                             

o  27.května ve 13 hodin pak Pacifica Quartet uvede tamtéž výběr z Dvořákových Cypřišů pro smyčový kvartet a 

Beethovenův Smyčcový kvartet v A moll. Info: Wigmore Hall (viz výše).  Téhož dne večer v 19.30  zahrají ve            
Wigmore Hall Adam Walker (flétna) a James Bailieu (klavír)  tři díla Bohuslava Martinů – Scherzo (Divertimento), 

Sonátu pro flétnu a klavír a Vocalise a také skladby Barbera, Coplanda, Schuberta a Poulence.    

o   30.května ve 13 hodin vystoupí v St.John’s, Smith Square, Metzger Ensemble s programem - Kramář (Krommer): 

Kvartet pro flétnu, housle, violu a cello, Beethoven: Smyčcové trio v D a Mozart: Kvartet pro flétnu v A.  

Info: 020 7222 1061 a www.sjss.org.uk                                                                           

 o  Předběžně informujeme, že v sobotu 13.července přednese ve Welcome Collection Conference Centre, 183 Euston 

Rd., NW1 2BE přednášku ,,Úvod do řízené a kontrolované detoxifikace‘‘ český lékař, propagátor přírodní léčby a 

autor dr.Josef Jonas. Přednáška se bude zabývat jeho metodou Joalis, která je údajně už aplikována pěti sty therapisty 
v deseti evropských zemích. Je nutné se předem kvůli omezené kapacitě sálu zaregistrovat na info@joalis.eu  ////// 

***************************************************           
                         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 nezasílejte až do koupě nové budovy, nyní prosíme pouze převodem   
                                                                                 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 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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