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My, dějiny a britské i naše tradice...        
Už T.G.Masaryk před stoletím napsal, že národy se udržují myšlenkami a tradicemi ze  
kterých vznikly. Důkazem kontinuity tradic našich hostitelů, tedy Britů, může být třeba  
právě královská svatba prince Williama a Kate Middletonové. Zájem Britů o onen spektákl, 
který se předtím naposledy konal před třiceti lety, je jen potvrzením skutečnosti, že přes  
1300 let stará instituce anglické monarchie a její symbolika a zvyklosti jsou jedním z  
nejdůležitějších atributů britskosti. Bez nich by se jen obtížně hledala pojítka pro Angličany,  
Skoty, Welšany a Iry a zdravý patriotismus by se mohl zvrtnout v šovinismus. Ano, je tu  
ještě Anglikánská církev, jejíž světskou hlavou je právě osoba panovníka, ale jelikož Británie 
je v posledním století velmi různorodým společenstvím různých náboženství, i když převážně 
postaveném na křesťansko-judaistickém základě, je to i přes státní roli Church of England, 
jak víme, společenství velmi tolerantní a ústavní status quo přece může parlament změnit.     Sv. Anežka Česká – v letech 
Ona tolerantnost převažuje i přes militantnost různých ateistických i fundamentalistických    1226-28 žádalo o její ruku pro                                                                                                                                    
skupin a vlastně navzdory sekularizačním snahám a trendům i přesto, že je v posledních         Henryho III. v Praze anglické 
desetiletích různými extrémisty zneužívaná a podkopávaná. Je tak vlastně spolu s                  poselstvo. Brevíř velmistra Lva 
institucí monarchie také držitelkou onoho národního duchovního dědictví.  
      Jaká bude Británie až jednou usednou nynější vévoda a vévodkyně z Cambridge na královský trůn, lze těžko 
předvídat. Skutečností však je, že jejich svatba před zraky celé země obnovila ono pouto mezi monarchií a národy 
Británie a připomněla všem hodnoty manželství i víry i přes smutnou skutečnost, že 46 procent britských dětí se dnes 
rodí nevdaným matkám, se všemi vysokými pravděpodobnostmi selhání ve škole i v životě, podle vědců. Vše však není 
zcela ztraceno. V poslední době lze znovu slyšet ony pozapomenuté pojmy jako zodpovědnost, odvaha, vstřícnost, 
podnikavost či spravedlivost, ale také duchovní rozměr, věčnost, Bůh či duše. A co je snad nejzajímavějším měřítkem 
spirály dějinného vývoje, je i lpění na tradicích, či vlastně jistý návrat k nim. Například skutečnost, že je nyní najednou 
nebývalý zájem o vstup britských kluků do skauta a že se vytvořila fronta čtyřiceti tisíc dívenek čekatelek na vstup do 
skautských Girl Guides. To je jasným důkazem zmíněných trendů. Už nějaký čas se přitom hovoří o společenských 
trendech v západní Evropě, které jsou symptomem úpadku a blížícího se konce naší civilizace. Mnohé jevy tomu 
v posledních desetiletích opravdu nasvědčují, včetně morální relativizace zla a dobra, politické korektnosti a zániku vůle 
bránit ony tradiční hodnoty, u nás známé pod pojmem Masarykovské. Nemusí tomu však nutně dál takto být a ono 
zmíněné obnovování dějinné kontinuity vypadá nyní najednou více než nadějně.                                          >>>>>>>>   
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       SPRÁVNÍ RADA VELEHRADU SRDEČNĚ ZVE VŠECHNY KRAJANY NA TRADIČNÍ MÁJOVOU  

 

SVATOJÁNSKOU SLAVNOST 
 
v neděli 22.května 2011 od 14.30ti do 19té hodiny ve společenských prostorách i na zahradě Velehradu, 

22 Ladbroke Square, London W11 3N A  
 

S radostí oznamujeme, že poutě se zúčastní otec Tony Nye SJ, starý přítel otce Langa a Pazderky, který 
pro nás bude sloužit mši ve velehradské kapli v 16.00. 

     Družná zábava, hudba, dětský koutek pro nejmenší, knižní bazar, jako obvykle bude na prodej české pivo, opékané klobásy, víno a zákusky 
PŘIJĎTE A PŘIVEĎTE SVÉ PŘÁTELE A ZNÁMÉ! 

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

 
 

 



**************************************************** 
My, dějiny a britské a naše tradice... (pokračování ze str.1) 
      Je také na nás, kteří jsme hosty na těchto ostrovech, abychom připomínali, že naše staré tradice a hodnoty byly kdysi 
stejné jako ty zdejší. Nejde jen o hodnoty starého Království českého či Velké Moravy, posvěcených Cyrilem a 
Metodem a sv. Václavem, ale i o duchovní tradice renesance a národního obrození a později o moderní demokracii naší 
státnosti T.G.Masaryka a jeho druhů, vybudované právě na oněch dějinných základech. 
      Doma se bohužel jen velmi pomalu a často neznatelně daří vracet se k tomu možná poněkud idealizovanému stavu 
po čtyřiceti letech dehumanizující totality a dvaceti letech pokusů o nápravu a vzkříšení onoho dědictví, ale nelze jen 
negativisticky házet flintu do žita. Zkoušejme proto znovu a znovu začínat a vracet se k mravenčí práci, k pokusům o 
společenskou nápravu, k připomínání toho nejlepšího z dědictví minulosti ve středu Evropy i zde. Světského i 
duchovního – vždyť ona kráčejí ruku v ruce. Demokracie je přece onen neustálý boj o lepší budoucnost a my máme tu 
skvělou výhodu mezinárodních zkušeností a tedy schopnosti porovnávání vývoje ve dvou klasických evropských 
zemích jedné staré a skvělé civilizace. /jn/   
 
ZPR Á V Y Z V E L E H R A DU A K O M UNI T Y 
Předvelikonoční zdobení vajec na 
Velehradě...  
 
V neděli 17.dubna se na Velehradě uskutečnilo odpolední setkání  
rodičů a dětí na téma Velikonoc. Děti si mohly vyzkoušet zdobení  
perníčků, zdobení vajíček několika technikami (fixky a samolepky  
vítězily), nebo výrobu košíčků na vajíčka. Pro nejmenší pak byly  
připraveny omalovánky. Rodiče si mohli zkusit uplést pomlázku  
nebo ozdobit vajíčka složitějšími technikami (malování včelím  
voskem, 'batiku' s  
lístečky a gazou v cibulovém roztoku, oblepování vlnou). Děti si    Z předvelikonočního zdobení vajíček a perníčků na  
nejvíce užily volného poletování na   zahradě a improvizovaných   Velehradě a (dole) příklad výsledků odpolední práce 
her. Na závěr odpoledne se všechny   shromáždily aby si s  
Maruškou M. společně popovídaly o smyslu Velikonoc. Dospělí         
využili příležitosti seznamit se (pokud se ještě neznali) a popovídat  
si s ostatními krajany. Pro všechny bylo připraveno občerstvení ve  
formě kávy/čaje, susenek a sendvičů. 
      Takové setkání by se mohlo opakovat na Velehradě každý rok.  
Místnostmi prosycenými vůní včelího vosku by se mohla prohánět  
děvčata v českych a slovenských krojích a chlapci by je mohli  
vyšlehat pomlázkou nebo polít vodou, aby v tom nadcházejícím  
roce 'neuschla'. Protože jezdit se s pomlázkou navštěvovat z  
jednoho konce Londýna na druhý je poměrně nepraktické! /pe/ 
 

PODĚKOVÁNÍ SPR Á V NÍ R A D Y 
Správní rada Velehradu (Trustees) tímto srdečně děkuje Andree Vojtkové a Marušce Muresanové za pomoc s 
velikonocnim odpolednem pro deti a Pavle Ezeh za materialy. 
Za peněžní dary pak stejně srdečně děkuje panu Czernínovi, Daně Pierre a paní Marii Hedgerové. 
Rekonstrukce budovy a nejrůznější krajanské akce něco stojí a tak je Správní rada dárcům velmi vděčná. Adresa pro 
posílání darů je The Trustees, Velehrad, 22 Ladbroke Square, London W11 3NA. Šeky splatné (payable to) 
St.Wenceslaus House-Velehrad Charity, nebo na konto 6860 9299, Sort Code: 60-15-33. 

****************************************************                     
             BCSA  British, Czech and Slovak Association srdečně zve na křest knihy  
                                 Gerty Vrbové: Betrayed Generation  
                         aneb Shattered Hopes and Disillusion in PostWar Czechoslovakia                                                  
       5.května 2011 v 19.30 hodin v budově London Jewish Cultural Centre, Ivy House, 94-96 North End Road, NW11 7SX, 
                                        za přítomnosti velvyslance Michaela Žantovského. Vstupné 5 liber 
         
           BCSA zve i na pravidelné ,,Get to know you'' středy od 19 do 23 hodin v Čs. nár. domě, 74 West End Lane, NW6,   
                                              vždy jednou v měsíci  -- příští se bude konat 11. května 2011              
              Další info na bcsa@bcsa.co.uk nebo na tel. 0208-902-0328, fax: 0208-795-4875 643  Harrow Road, Wembley, HA0 2EX                                                            
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Velký pátek v Jeruzalémě...                                          
 
Prožitky Svatého týdne v Jeruzalémě se budou stále znovu vracet, protože jsou  
nezapomenutelné. Zvláště Velký pátek, vzpomíná kardinál Miloslav Vlk  
 
Přeplněné ulice od samého rána budily dojem, že lidé – 
turisté i poutníci – si uvědomují, že se otevírá největší 
památný den v historii lidstva. Pro židy to byl další den, 
kdy se u nich odvíjela oslava paschy, pro muslimy týdenní 
sváteční den. Křesťanských poutníků tu bylo nespočet. 
Zaplňovali zvláště ulici Lví brány, která vede kolem 
paláce Antonia. Tam se nalézá Pretorium, Pilátův soudní 
dvůr. Právě tady začínala Kristova cesta s křížem. Mírně 
se svažuje k ulici El-Wadi, která vede od Damašské brány 
přes město k židovské synagóze a ke Zdi nářků. Na rohu 
této ulice, naproti Rakouskému hospici, je arménsko-
katolický patriarchát. Na tom místě čekala na svého syna 
Panna Maria. Po pár krocích se pak křížová cesta 
definitivně obrací doprava vzhůru k vrcholu Kalvárie. 
Ulice se jmenuje Via crucis, ulice křížové cesty. V době 
Kristově vedla zřejmě po holém svahu, dnes jde úzkou 
uličkou mezi domy. Na jejím začátku, tehdy už za bránou 
města, se Ježíš setkává se Šimonem z Kyrény, který se 
vracel z pole a kterého přinutili, aby kousek cesty nesl 
Ježíšův kříž. Tam někde také čekaly plačící jeruzalémské 
ženy. Posledních pět zastavení se nachází už v prostoru 
baziliky Božího hrobu.  
       Původně zde nad místem ukřižování dal císař 
Konstantin Veliký ve 4. stol. postavit baziliku. Většina zdí 
dnešní baziliky pochází ovšem z doby křížových výprav. 
Archeologické vykopávky v minulém století objevily v 
nedalekém protestantském chrámu Sv. Spasitele zbytky 
původních hradeb, které ukazují, že místo ukřižování 
Ježíše, Kalvárie, stála opravdu za hradbami města, jak to 
uvádějí evangelia. Ostatně podle židovských předpisů se 
uvnitř města nesmělo ani popravovat, ani pohřbívat. Dnes 
je v bazilice desáté zastavení, vysvlečení ze šatů. K 
tomuto zastavení se stoupá po schodech vně baziliky, v 
pravém rohu nádvoří před bazilikou. Jedenácté zastavení, 
křižování, se také nalézá v bazilice, ve velikém prostoru 
na Kalvárii. Tento prostor spravuje církev pravoslavná. 
Kříž byl vztyčen několik metrů odtud v místě, které 
spravují katolíci.  
       Je hlubokým prožitkem víry stát na tomto místě v 
duchu s Pannou Marií, ženami a sv. Janem a nechat v 
srdci zaznívat pašije a vůbec všechna slova, která tu byla 
pronesena. Pod Kalvárií, na podlaze baziliky je místo, kde 

podle tradice složili mrtvé tělo Ježíšovo do klína Panny 
Marie. Opodál se pak nachází Boží hrob. Tato posvátná 
místa jsou celý den doslova zaplavena mořem poutníků, 
což někdy brání tichému, hlubokému prožití všech 
velkých tajemství těchto míst. 
       Velkopáteční obřady se v bazilice konají ráno v 7:15 
hod. Ne proto, aby množství poutníků nerušilo, ale - jako 
v dalších případech – byl prý takový řád rozdělení času 
stanoven pro slavení obřadů různými církvemi před 
desítkami let. Dotyčné církve nejsou schopny se dnes 
dohodnout jinak. Latinský patriarchát proto slaví 
velikonoční liturgii celého tridua podle zvyklosti před 
reformou liturgie, velkopáteční obřady uctívání svatého 
kříže jsou tedy brzy ráno. Během obřadů musí být dveře 
baziliky ovšem zavřeny, protože proud turistů by nebylo 
možné jinak udržet. 
       Obřady uctívání kříže se slaví na Kalvárii, na 
autentických místech, kde se vše odehrálo. Patriarcha 
Fouad přináší v průvodu relikvii pravého kříže ve velkém 
relikviáři, který má podobu bohatě zdobeného kříže.  
       Po zpěvu pašijí před ním všichni zde na Kalvárii 
uctívají pokleknutím a políbením relikvii pravého kříže. 
Je nepředstavitelně emocionální právě zde, kde se na kříži 
dokonala spása člověka, uctívat pravý kříž. Pro člověka 
dneška, který se chce dotknout, zažít přímo, je to 
nepředstavitelně silné. Ve chvíli tiché adorace bylo možné 
to hluboko zažít.  
      Tady na Kalvárii bylo možné pak také přijmout plody 
kříže – Kristovo živé tělo v eucharistii, kterou patriarcha 
přinesl z Božího hrobu. 
      Na programu pak byla také křížová cesta, začínající od 
pevnosti Antonia zhruba v poledne, kdy se na ni Kristus 
vydal se svým křížem. Konává se tu každý pátek, dnes je 
ale mimořádně slavnostní. Přes silnou asistenci policie 
nebylo v ulicích k hnutí. Křížovou cestu zahájili 
františkáni. Hned vzápětí ale začala i arabská farnost se 
silnými reproduktory svou křížovou cestu v arabštině. 
Viděl jsem, že jsem udělal chybu, když jsem si pro dnešní 
rozjímání nevybral jiný okamžik. Za této situace nebylo 
možné zbožně rozjímat. Nejrůznější skupiny ze všech 
koutů světa, nesoucí obvykle větší či menší dřevěný kříž, 
konaly v různých jazycích celý den křížovou cestu. >>>> 

****************************************************   
     Britská skupina Společnosti pro vědy a umění všechny srdečně zve na sraz v parku 
             
      V sobotu 28.května ve 14.30 v parku na Cleveland Square, London W2, nedaleko našich ambasád 
              
                         Po debatě občerstvení. Všichni jsou srdečně zváni. Informace na nástěnce Velehradu,  
                                        na tel.čísle 020-7727-7849 nebo u předsedy Milana Kocourka 01932-259-616  
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Velký pátek v Jeruzalémě...    (pokračování ze str.3) 
      Místo toho jsem se pak zúčastnil ve 20:10 hodin 
pobožnosti, nazvané na programu: „Processio funebris“, 
Kristův pohřební průvod. (Celoročně konají františkáni 
každodenně vždy v 17 hodin neliturgickou pobožnost u 
čtrnácti míst v bazilice, která připomínají významné 
události, nejen biblické, vážící se ke Kristovu utrpení. 
Průvod se zastaví například i v kapli sv. Heleny a v kryptě 
nalezení Kristova kříže touto světicí).  
      Processio funebris je v podstatě snímání Krista s kříže 
na Kalvárii, pomazání a uložení do hrobu. Při zastavení 
průvodu na sedmi místech se čtou úryvky ze závěrečných 
kapitol čtyř evangelistů, týkajících se Ježíšova utrpení, 
nejvíce z evangelia sv. Jana. Na Kalvárii po příslušném 
evangelním úryvku o snímání je pak trochu 
„neliturgické“, „teatrální“ snímání s kříže za pomoci 
kladívka a kleští. Každý dlouhý hřeb, který jáhen kleštěmi 
vytáhne, políbí a ukazuje přítomným.  
      Nakonec uvolněný korpus jáhni spolu celebrantem 
zavinou do připraveného plátna a snášejí na známé místo 
pomazání pod Kalvárií, kde Kristus byl nabalzamován. 
Balzamování vykonává hlavní celebrant. Po té je korpus 
nesen zabalen do pláten do Božího hrobu a uložen.  
      Oběma úkonům předchází příslušný úryvek z 
evangelia. Podle našeho západního chápání je to přílišná 
konkretizace, nenechávající mnoho prostoru pro osobní 
meditaci a práci ducha. Východní mentalitě zřejmě tento 
způsob odpovídá. Tím se uzavírá velkopáteční slavení. 

      Zvláště při slavení Velkého pátku je patrné, že 
všechny konkrétní památky, které v bazilice jsou, se 
používají k připomínání duchovních událostí, k nimž se 
váží. Celé velkopáteční liturgické slavení i další 
pobožnosti jsou zcela prostoupeny evangeliem. Nikdy 
jsem nezažil jeden den liturgického slavení, v němž by 
bylo přečteno tolik úryvků z evangelia. (A to se ještě ve 
čtyři odpoledne slavily u Božího hrobu příslušné 
nešpory). Přestože se dnes četlo tolik úryvků z Janova 
evangelia, které sloužily k dokumentování různých 
konkrétních událostí, Janova hluboká teologie zůstala za 
těmi konkrétními událostmi poněkud pozadu. 
       Věřící prožívali celé hluboké liturgické bohatství 
dnešního dne na místech, kde se vše odehrálo, vtaženi 
„kolektivně“ do množství všech účastníků. Pro 
individuální, osobní prožití bylo jen málo příležitostí. 
Nebylo ani možné najít si během dne chvilku pro návrat a 
soukromě se na oněch místech ponořit do velkopátečních 
událostí, protože mimo společné slavení nebylo 
okamžiku, kdy by bazilika nebyla zcela zaplněna 
proudícím (a někdy i trochu hlučícím) davem, kterým 
bylo někdy obtížné se jen prodírat. 
       Jeruzalém si zvlášť v tyto dny určitým způsobem 
uvědomuje, jaké duchovní poklady v tomto městě jsou a 
jaký význam má Jeruzalém pro křesťany. Kéž by Kristova 
krev – je to krev beránka předobrazeného v Egyptě – 
přinesla požehnání a pokoj svatému městu Jeruzalému.    
                     (z webových stránek kardinála Vlka s laskavým svolením) 

Z D O M O V A A Z L O ND Ý N A 
Princ William spřízněn s Přemyslovci a jeho peruť založil a vedl náš hrdina 
Britský Princ William, který se, jak víme právě oženil s Catherine Middletonovou a mladý pár se nyní nazývá vévoda a 
vévodkyně z Cambridge, je podle strany českých monarchistů Koruna Česká vzdáleně spřízněn s našimi Přemyslovci. 
Evropské panovnické rody jsou staletími promíchány a William je tak potomkem našeho knížete Bořivoje I.a kněžny 
sv.Ludmily ve 38.generaci a to přes Lucemburky, francouzské Kapetovce, anglické Tudory, skotské Stuartovce a 
Fridricha Falckého k hanoveriánům a královně Viktorii a to i včetně vztahů po přeslici.  
      Princ William má ovšem s námi ještě něco společného, neb slouží coby pilot záchranářské peruti vrtulníků (Search 
and Rescue Helicopter Squadron) a tu zakládal v roce 1951, stal se jejím velitelem a byl záložním pilotem během 
tréninku Prince Philipa, dědečka prince Williama, Čech S/L Jan Hartman DFC. Ten byl za války posledním velitelem 
slavné 310. československé stíhací perutě RAF a přivedl 13.srpna 1945 v jejím čele celé naše letectvo z Británie domů. 
Třistadesítka, nejstarší z našich perutí, ukončila předtím v r.1940 Bitvu o Británii 40ti a půl sestřely a válku s 55ti a 4mi 
V-1, plus 20 pravděpod. a 33 poškozených letounů nepřítele. Hartman v r. 1948 přešel hranici a vrátil se do Británie.  
 

Přednáška o zvelebení Pražského hradu slovinským architektem Plečnikem 
4.května v 18.30 uspořádají The F riends of Czech Historic Buildings, Gardens and Parks přednášku ředitelky knihovny 
Royal Institute of British Architects dr.Ireny Murray-Žantovské tamtéž, na téma ,,Prague Castle, Our Slav Acropolis‘‘ 
o snahách prezidenta T.G.Masaryka obnovit a ,,zdemokratizovat‘‘ Pražský hrad s pomocí slovinského architekta Jože 
Plečnika, což se mu, jak Češi dobře vědí, skvěle podařilo.... Vstup 15 liber 

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


**************************************************** 
DOPISY REDAKCI 

Návrh spojení Velehradů pod "mateřskými křídly"... 
 
Cílem našeho snažení by mohlo být spojení všech Velehradů pod "mateřskými křídly", návrat k myšlenkám vzniku 
jednotlivých Velehradů a jejich připomínka, společné hledání poslání a úkolů pro dnešní dobu, zaměření na mládež jako 
nositelku a novou šanci velehradského odkazu, Velehrad (SGV + Matice Velehradská + ŘKF Velehrad) jako centrum 
setkávání (východ i západ), jako místo předávání kultury a víry, vytvoření navzájem spolupracujícího společenství, 
nadační činnost podporující vzájemná setkávání a vzdělávání mládeže. 
      Činnost by mohla zahrnovat mezinárodní sjezd Velehradů - jednou za dva (tři) roky na moravském Velehradě 
(konference, činnost Velehradů, představení jednotlivých Velehradů, předávání zkušeností, poslání a činnost 
jednotlivých "zařízení", kulturní vystoupení) - cyrilometodějský odkaz, jezuité, osobnosti (K. T. Špidlík, P. J. Lang,...). 
       Každý rok by se dalo uspořádat návštěvu jednoho ze světových Velehradů - pouze zástupci - rozvoj spolupráce v 
konkrétním místě, možnosti vzájemných aktivit, poznávání, budování vztahů. 
       Bylo by vhodné zaměření na "přátele Velehradu" - možnost spontánních návštěv dalších Velehradů: prostředek 
"levného" poznávání zahraničí, cyrilometodějský odkaz v dalších zemích světa, studijní pobyty pro mládež, zázemí pro 
poutníky - přátelské prostředí. 
       Rozvíjela by se spolupráce s církevními a státními institucemi, univerzitami, včetně vytvoření možnosti studia v 
okolí každého z Velehradů - vzdělávání a rozvoj mládeže 
       Mohl by se pořádat mezinárodní hudební festival církevních středních škol na SGV a vyvíjela by se publikační a 
osvětová činnost. 
       Prvními kroky by mohlo být oslovení jednotlivých Velehradů po celém světě - zjištění informací, představení 
myšlenky spojení Velehradů, nabídka jednotlivých míst. 
       Koordinoval by se vznik internetových stránek - každý Velehrad bude mít svou prezentaci - nabídka, aktivity, 
aktuality, prezentace společných setkání... 
Michal Hegr, ředitel, Stojanovo Gymnázium, Velehrad, ČR 
 

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

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 

**************************************************** 
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                                                                                                                             Před 66ti lety skončila Druhá 
                                                                                                                             světová válka 
                                                                                                                             Dvě neobvyklé připomínky vítězství nad 
                                                                                                                                          německým fašismem v květnu 1945 z 
                                                                                                                                          amerického krajanského kalendáře  
                                                                                                                                          Vlast z roku 1947...   
                                                                                                                             Nahoře osvobození Domažlic 6.května, 
                                                                                                                                          vlevo pamětní deska ve Strakonicích v  
                                                                                                                                          kresbě J.Dvořáka-Šumavského z r.1946 
 
 
                                                                                                                              
                                                                                                                                           

 

 



**************************************************** 
Nenechte si ujít, aneb kultura v Londýně v květnu ve zkratce  
*   Až do 3.května se v sídle Královské společnosti architektů RIBA, 66 Portland Street, London W1B1AD, koná 
výstava děl architekta Adolfa Loose (narozeného v Brně 1870 a zemřelého 1933) v Brně, Plzni, Praze a jeho archivu, 
zachráněného před Druhou světovou válkou. Loos proslul hlavně jako autor moderních vilových domů a výstava je 
pořádána ve spolupráci s Muzeem hlavního města Prahy, RIBA, Českým Centrem a ACF. 
*  4.května v 19.30 zahraje v St.John’s Smith Square, London W1, London Mozart Trio s Davidem Greenleesem na 
violu a Colinem Stone a Mayumi Lida čtyřručně na klavír. Na programu Schubert, Rachmaninov a Fauré a také Klavírní 
Trio č.2 v D moll Bohuslava Martinů. Info: 020 7222 1061 a www.sjss.org.uk  
*   Do 5.května bude v Picturehouse Cinema v Greenwich, Genesis Cinema a Stratford Picturehouse pokračovat vždy 
v 18.30 promítání dalších filmů nové české vlny za spoluorganizace Českým Centrem. Info: Czech Centre (viz 
reklamu níže) 
*  7.května v 19.30 pak vystoupí London Mozart Trio se stejným programem  v Harrow-on-the-Hill v tamním St.Mary’s 
Church, Church Hill HA1 3HL. Info: 020 8422 3119. 
*   Od 6. do 9.května se bude v Riverside Studios, Hammersmith, London W6, promítat série evropských špionážních 
filmů z obou stran Železné opony jako připomínka padesátého výročí postavení Berlínské zdi. Info: Czech Centre 
*   11.května v 18.30 se bude konat v Conference Centre, British Library každoroční Evropská noc literatury, zahrnující 
více než 18 hlavních měst kontinentu. Info: Czech Centre 
*   20.května  v 19 hodin zahraje v londýnské Barbican Hall BBC Symphony Orchestra a zazpívají BBC Singers pod 
taktovkou Jiřího Bělohlávka Smetanovu Prodanou nevěstu. Dana Burešová vystoupí jako Mařenka, Pavel Černoch 
jako Jeník, Jan Martiník jako Kecal, Kateřina Kněžíková jako Esmeralda, Lucie Hilscherová jako Háta a Gustav 
Beláček jako Mícha. Před koncertem od 18ti hodin přednáška. Info: Barbican Hall box Office 0207-638 8891 a 
www.barbican.org.uk   
*   26.května zahraje v St.John’s, Smith Square, London W1, The English Sinfonia pod taktovkou Rachaela Younga a 
s Larou Melda na klavír. Na programu kromě Webera a Griega také Dvořákova Osmá symfonie in Gdur. Info na: 0207 
222 1061 a na www.sjss.org.uk. 

**************************************************** 
ZAJÍMÁ VÁS CO SE DĚJE V JINÝCH KRAJANSKÝCH  KOMUNITÁCH? 

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

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

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

                  The Dvořák Society for Czech and Slovak Music 
   
Společnost 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 Tony Pook, Membership Secretary, 
                            1 Lower F riargate, York Y O1 9SL , T el: 01904-642407    e-mail: membership@dvorak-society.org 

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

                Nabízí mnoho informací. Příspěvky na obnovu Velehradu či na VZs zasílejte prosím na adresu: The Trustees, Velehrad,  
22 Ladbroke Sq,  London W11 3NA, šeky payable to St.Wenceslaus House-Velehrad Charity. Nebo na konto: 6860 9299, sort c. 60-15-33    

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

Chcete si pochutnat na tradičních českých a slovenských jídlech a napít se dobrého piva z našich končin? 
 
Stačí dojet metrem do stanice West Hampstead (NW6) a o pár stovek metrů níž, 74 West End Lane, čeká vytoužené pohoštění... 
   Restaurace otevřena od úterý do pátku 17 -22.30 hod a klub 17 - 23 hod, v sobotu/ neděli 12 - 22.30 hod, klub 12 - 23 hod. Zavřeno 

v pondělí kromě Bank Holidays, kdy je pak zavřeno na druhý den v úterý.  Telefon: Klub 0207 328 013, Restaurace 0207 372 1193 

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

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

**************************************************** 
       Vydává Správní výbor Velehradu-St.Wenceslaus House Charity; rediguje v navázání na tradice Věstníku a Londýnských Listů J.M.P.Jůn 
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http://www.barbican.org.uk/
http://www.sjss.org.uk/

