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Neblahé dědictví února 1948  
stále křiví novou demokracii... 
 

Stále nově odhalované korupční skandály v našich vlastech a skutečnost, ţe jsou v nich 

zamíchaní námi, našimi známými a bývalými sousedy zvolení politikové, není nikomu  

zvlášť třeba připomínat. Mnozí doma i zde v zahraničí by na to vše nejraději co  

nejrychleji zapomněli, ale není to bohuţel tak lehké. Jednak se podobné skandály  

objevují – sice méně často, ale přece – v řadě dalších zemí Evropské unie a nedají nám 

na situaci doma jen tak zapomenout. Navíc, ve styku s našimi britskými známými a  

přáteli je nám trapně a to i přes skutečnost, ţe naše mediální odhalení a veřejná  

pohoršení doma sem doléhají jen velmi zřídka a tak se vlastně není třeba ostudy bát.       ,,Vítězný únor 1948‘‘ v Praze 

Je ale dost smutné, ţe místo hrdosti na úspěchy našich vlastí, kterou občas – i kdyţ  

nyní velmi zřídka – pociťujeme, se musíme červenat při pohledu na tabulku nejvíce zkorumpovaných zemí, kde 

zaujímáme skandálně přední místa, spolu se zeměmi nerozvinutých kontinentů, kde vládnou despotičtí diktátoři. Ano, 

na jedné straně dohánějí naše země rychle ţivotní úroveň zbytku EU a občas dokonce někdo doma něco skvělého 

vybádá či vynalezne, na druhé jsme viděni jako jedna z nejzkorumpovanějších zemí bývalé komunistické říše. Nedávno 

se jedna starší paní nechala během politické diskuse slyšet, ţe to vše je přece naprosto zákonité: je to dědictví onoho 

komunisty oslavovaného ,,Vítězného února 1948„„. Tedy onoho převratu, který je dnes opět moţné nazývat pučem a 

jehoţ následky naše země tak krutě poznamenaly zničením mezilidských vztahů, občanské společnosti, tradic i morálky, 

postavené na dědictví milénií ţidovsko-křesťanské civilizace. Ona moudrá paní dodala, ţe u moci jsou přece u nás teď 

za vlády komunistů vyrostlé generace, od šedesátníků, kteří ještě zaţili padesátá léta, aţ do těch čtyřicátníků, kteří ještě 

stačili dospět během normalizačního marasmu a jeho morální nihilismus si nyní vzali sebou do politiky. A tam si prostě 

myslí, ţe jim je nyní vše dovoleno a ţe obohacování se na úkor spoluobčanů je naprosto normální. Ţe je to vlastně 

dokonce jejich právo, neboť je ,,ti blbci„„, tedy jejich voliči, přece zvolili i přes často dost pochybnou minulost, dobře 

zamaskovanou populistickými sliby, ţe pokud se oni dostanou k moci, bude vše jinak a všichni se budou mít dobře. 

Ano, zdá se, ţe ona paní měla pravdu, neb takových politických hochštaplerů je v politice podle všech těch skandálů 

relativně tak mnoho, ţe se člověku chce otázat, kdo ţe jsou oni naivně pitomí voliči, kteří těmto zlodějským tlučhubům 

,,skáčí na špek„„ a zda nemají náhodou sami stejná ,,měřítka„„. To pochopitelně neplatí pro všechny voliče, ale jelikoţ 

často rozhodují pouhá procenta, nebude jich asi málo. Za komunistů se říkávalo ,,kdo nekrade, okrádá rodinu„„ a dnešní 

korupčníci se asi domnívají, ţe to platí i v demokracii. Odhalujme je a ukaţme jim ve volbách, ţe se zásadně mýlí! /jn/ 

**************************************************** 
                           SPRÁVNÍ RADA VELEHRADU ZVE VŠECHNY KRAJANY A JEJICH PŘÁTELE NA 

        koncert pěveckého sboru studentů Stojanova gymnazia  
                                   z moravského Velehradu  
 

 v sobotu 26. března ve 14.30, místo obvyklé přednášky SVU na londýnském Velehradě                                                
     

  Sbor pak ještě zazpívá v neděli 27. března na rodinné mši v 9.30 v jezuitském kostele ve Farm Street, Mayfair, kde se po     

        desítky let konaly slavnostní československé bohoslužby a v přilehlé kapli kostela se pak konaly každou neděli. 
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**************************************************** 
ZPRÁVY Z VELEHRADU A LONDÝNA                                          

Pietní akt u velehradského pomníčku  
Jana Palacha 
Jako kaţdoročně u příleţitosti výročí hrdinské smrti studenta Jana  

Palacha na protest proti pokračující ,,normalizaci„„ a návratu  

praktik komunistického reţimu před 40ti lety, konal se i letos  

19.ledna pietní akt poloţení květin k jeho pomníčku na budově  

Velehradu. Za velvyslanectví ČR se aktu zúčastnila delegace vedená 

velvyslancem Michalem Ţantovským a za velehradský správní  

výbor a naši londýnskou komunitu poloţili k pomníčku kytice 

ing. Antonín Stáně a manţelé Vernerovi. Pietní akt byl důstojnou 

připomínkou Janovy zápalné oběti i dalších podobných hrdinských 

aktů (Jan Zajíc) tehdejší doby. Pohřeb Jana Palacha v Praze za účasti 

stovek tisíc lidí byl vlastně kromě pozdějších demonstrací posledním  

veřejným protestem proti návratu komunistického útlaku. 

 

Vzácná návštěva s koncertem z  
moravského Velehradu  
 

Letošní první jarní víkend přivítá londýnský Velehrad 

obzvláště milou návštěvu z vlasti: pěvecký sbor studentů 

Stojanova gymnazia z moravského Velehradu.                                                                             
.      Sbor byl zaloţen při znovuotevření školy v září 2004. Sbor se 

věnuje především interpretaci duchovní hudby a capella od 

gregoriánského chorálu aţ po současné hudební skladatele a má ve 

svém repertoáru i populární spirituály, gospely apod. 

.      Mladí zpěváci se pravidelně účastní sborových festivalů v           Z pietního aktu před londýnským Velehradem:  

České republice a v loňském roce sbor získal stříbrnou medaili v       Paní Marion Vernerová a velvyslanec Michal 

celostátním kole festivalu Gymnasia Cantant. Své první zahraniční    Žantovský kladou květiny (nahoře) a (zleva doprava)        

turné sbor absolvoval v Chorvatsku. V letošním roce se jiţ po            prof.Verner s chotí, velvyslanec Žantovský a ing.  

druhé ve své krátké historii účastnil projektu česko-německého          Antonín Stáně po ukončení ceremonie. 

týdne mladých v klášteře Teplá. Diváci a posluchači Českého  

rozhlasu a televize znají sbor i díky jeho  pravidelné účasti na Velehradské pouti, která je přenášena v přímém přenosu.                          

.     Návštěva se uskutečňuje po tom, co se se správní radou londýnského Velehradu spojil ředitel Stojanova gymnazia 

pan Michal Hegr. Pan Hegr usiluje o pokračování velehradské náboţenské, národní a kulturní tradice, mimo jiné i 

navazováním a rozvíjením kontaktů s našimi kulturními středisky v různých zemích. Letos v létě navštíví studenti 

gymnazia také poutní dům Velehrad v Dolomitech a v příštím roce se chystají na pouť do Říma.                    

      Mnozí  krajané ve Velké Britanii mají vztah k “jezuitskému” velehradskému gymnaziu i proto, ţe na  něm v 

předchozí epoše studovali mnozí naši duchovní – včetně “našeho” otce Langa. 

       A na závěr to nejdůležitější: sbor se v Londýně představí vystoupením na Velehradě v sobotu 26. března ve 

14.30 (místo pravidelné přednášky SVU). Všichni jsou srdečně zváni.  

       V neděli 27. března pak sbor ještě zazpívá na rodinné mši v 9.30 v jezuitském kostele ve Farm Street, 

Mayfair (metro Bond St.), kde se po desetiletí konávaly slavnostní československé bohoslužby a kde pak bývaly 

otcem Langem či otcem Pazderkou, či také v zastoupení otci Rochlou, Kadlecem a dalšími, v přilehlé kapli naše 

pravidelné mše každou neděli. Věříme, že i tam se v kongregaci objeví čeští, moravští i slovenští krajané. /AS/ 
 

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

                         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 vyťahov vo všetkých sférach (podnikateľskej, sociálnej, kulturnej, atď). 
                                               

                                http://www.slovenskecentrum.sk 
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Na cestě, aneb aby byli všichni jedno… 

Kardinál Miloslav Vlk se zamýšlí nad vstupem do nového kalendářního roku                                                    

a nad ekumenismem, tedy snahami o jednotou křesťanů 

Závěr kaţdého roku je korunován církevními svátky, 

které s křesťany slaví většina společnosti - advent a 

Vánoce. Svátky příchodu Boţího Syna jako by byly stále 

se opakující závěrečnou výzvou a nabídkou pro kaţdý 

roční cyklus našeho času: přijměte mezi sebe a do svého 

ţivota, do svých programů a plánů v novém roce 

skutečnost, která je základní pro vznik, vývoj a existenci 

světa a ţivota – přijměte Boha, Stvořitele, který dal světu 

i ţivotu člověka pevný trvale platný řád, který je pro jeho 

plné štěstí nepostradatelný!                                                                                          

.        Spojitost Vánoc a počátku nového roku je v 

podstatě náhodná. Narození Jeţíšovo se od prvních staletí 

našeho letopočtu slavilo beze změny vţdy 25. prosince. 

Počítání občanského roku mělo za dva tisíce let řadu 

začátků. U Římanů začínal rok 1. března. Tento měsíc u 

nich nesl jméno boha války, Marta, protoţe v tomto 

měsíci začínala válečná taţení. Zbytky římského počátku 

roku jsou v některých evropských jazycích v názvech 

posledních měsíců roku. Září se například jmenuje 

„september“, to znamená sedmý měsíc, přestoţe je to pro 

nás měsíc devátý. Od středověku se počátek roku měnil 

vícekrát, v určitém období například začínal i 25. 

prosince.                                                                                             

.         Hned na začátku občanského roku, v lednu, slaví 

křesťanské církve dva týdny modliteb za jednotu všech 

křesťanů. První týden, alianční, probíhá hned na začátku 

ledna a druhý, známější „světový týden modliteb za 

jednotu křesťanů“ se slaví od 18. ledna, od svátku Panny 

Marie, Matky jednoty křesťanů, do 25. ledna, do svátku 

obrácení apoštola Pavla. Mariánský svátek na začátku 

světového týdne je vlastně náš český vklad do 

ekumenismu. V cyrilometodějském dědictví víry na 

Velehradě, odkud pak vyzařovala do dalších slovanských  

národů, byla vţdy přítomná úcta k Panně Marii, která 

spojovala východní i západní tradici víry. Na přelomu 19. 

a 20. stol. se na Velehradě rozvinuly slovanské sjezdy, 

které byly neseny úsilím o sjednocení ve víře, především 

s pravoslavnými křesťany. Po Druhém vatikánském 

koncilu bylo povoleno, aby se v našich zemích slavila 

oficiálně tato tradiční liturgická památka Panny Marie 

jako Matky jednoty křesťanů. Je to tedy náš „příspěvek“ 

k ekumenismu.                                                                     

.          Ekumenické snahy o jednotu křesťanů dnes 

korespondují se silným znamením časů na světové úrovni 

v civilní společnosti – s globalizací a medializací 

společnosti. Ale ekumenismus má hluboké duchovní 

kořeny (viz koncept přednášky o ekumenismu na další 

straně ) Jako osobní prohloubení se v ekumenismu je 

vhodné číst a meditovat 17. kapitolu Janova evangelia, 

Jeţíšovu velekněţskou modlitbu, která se také nazývá 

Jeţíšův „testament“, Jeţíšova závěť.                                             

..  .          Na doplnění meditace jsou vhodné i myšlenky, 

které Jan zaznamenal ve svém prvním listě, zvláště v 

jeho čtvrté kapitole. Je třeba vzít do ruky dokumenty 

koncilu, kde najdeme Dekret o ekumenismu. V něm jsou 

obsaţeny katolické zásady ekumenismu. Pro dnešní 

ekumenickou situaci jsou pro kaţdého katolíka, vedle 

zmíněného dekretu, důleţité i směrnice České biskupské 

konference z roku 2002 „Společenství ve svátostech s 

křesťany jiných církví“, které poskytují praktickou 

orientaci pro kontakty s ostatními křesťany v oblasti 

svátostí.                                                                               

.          Kromě modlitby se kaţdý katolík má také 

vzdělávat v ekumenismu. Týden modliteb je pro toto úsilí 

vhodnou příleţitostí.                       kardinál Miloslav Vlk    

(z jeho webových stránek s laskavým svolením) 

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

           SVU – Britská skupina Společnosti pro vědy a umění všechny srdečně zve  
 

                                         na přednášku Sylvy Šimsové  
             

  Ţivot v uprchlických táborech v Německu 1949-50    

                                     

                                      v sobotu 26.února ve 14.30 na Velehradě 
           

 Po přednášce vždy debata a 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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Ekumenismus, aneb cesta k obnovení jednoty křesťanů... 

Koncept přednášky kardinála Miloslava Vlka ve farnosti Strašnice 18. ledna 2011 

Ekumenismus má hlubší kořeny neţ globalizace a 

medializace dnešní doby, které jsou jakýmsi znamením 

doby. Jeţíš kladl apoštolům na srdce, aby dobře 

pozorovali znamení časů, aby se jim snaţili porozumět. 

Řekl to v situaci, kdy farizeové ţádali znamení z nebe. 

Ve své odpovědi mluvil Jeţíš o znameních časů. Z 

kontextu se můţeme domnívat, ţe „znamení časů“, o 

kterých Jeţíš mluví, jsou jakýmisi znameními z nebe.                                                                                         

.      Při jedné diskusi o ekumenismu před několika lety 

řekl jeden účastník, ţe globalizace dnešní společnosti a 

medializace našeho světa jsou znameními doby. Při tak 

úţasném propojování různých oblastí ţivota a při 

vzájemné spolupráci ve světě nemohou církve zůstat 

roztříštěné a vzájemně nespolupracovat, ekumenismus je 

nutným jevem těchto znamení časů...                                                                                                                                                                     

.      Abych předešel moţnému zasazování ekumenismu 

do těchto nabízejících se kontextů, chci na jedné straně 

přiznat, ţe tato znamení časů jsou posilujícím 

argumentem – a fortiori – jestli se to děje ve světě okolo 

nás, tím spíše mezi církvemi – ano. Ekumenismus má ale 

mnohem hlubší a vznešenější kořeny.                                                                                 

.      Jeţíš přišel zjevit Otce, který ho poslal, zjevit svůj 

vztah k němu, hluboké společenství osob Trojice, 

propojených Duchem svatým, Boţskou láskou. Přinesl 

Boţský ţivot Trojice. Zjevil, ţe Bůh je láska, která pojí 

osoby Trojice, a ţe touto láskou mají být spojeni i ti, kdo 

ţivot Trojice poznali a přijali. Jeţíš zaloţil církev 

sesláním téhoţ Ducha, který pojí osoby Trojice do 

absolutní jednoty, a chtěl, aby také pojil všechny věřící.                                                                                

.      Aby nebylo pochyb, shrnul Jeţíš své poslání v tomto 

světě do modlitby, kterou se modlil při své cestě z 

večeřadla do údolí Cedron, do Getsemanské zahrady. 

Nazýváme ji „velekněţskou modlitbou“ , nebo ještě 

vhodněji „Jeţíšovou závětí“. Jan, veden Duchem svatým, 

ji zapsal v 17. kapitole svého evangelia. Dvě věty této 

kapitoly, které jsou podobné, shrnují její obsah: verš 12, 

v němţ Jeţíš prosí Otce: „aby byli jedno jako my...“ a 

verš 21: „ať všichni jsou jedno. Jako ty, Otče, ve mně a já 

v tobě, tak i oni ať jsou jedno v nás, aby svět uvěřil, ţe ty 

jsi mě poslal.“ To můţeme nazvat základem 

ekumenismu.                                                                                                                                                           

.      V poslední větě této kapitoly Jan říká: „...aby láska, 

kterou jsi mě miloval, byla v nich a abych byl i já v 

nich.“ (Jan 17, 26). Doplněno 4. kapitolou Prvního listu 

Janova, máme obraz úplný.                                                                                      

.       Porušování těchto principů jednoty křesťanů během 

dvou tisíc let vedlo k rozštěpení. V té době tu byly také 

snahy obnovit jednotu (to by bylo také jedno další velké 

téma).                                                                                                      

.       Dnešní snahy vyrostly koncem 19. a hlavně ve 20. 

století mezi křesťanskými církvemi. Ekumenické hnutí se 

rozvinulo aţ ve 20. století. Není katolický ekumenismus, 

ale existují katolické zásady ve společném ekumenickém 

hnutí. Nebudeme posuzovat, kdo více a kdo méně… 

Dnes tu máme rozvinutý ekumenismus, alianční týden 

modliteb, který skončil 9.1. a nyní od 18. do 25.1. 

celosvětový týden modliteb za jednotu křesťanů.                                                                    

.       Ve své knize „Překročit práh naděje“ říká papeţ Jan 

Pavel II., ţe Bůh připustil pro hříchy našich předků 

rozdělení, ale on dokáţe i z takové tragédie vyvodit něco 

dobrého. Jednotlivé části křesťanů ve svém rozdělení 

rozvíjely více určitou část křesťanského dědictví a aţ se 

sejdou, mohou se vzájemně svými zkušenostmi obohatit.                                          

.        Dokumenty, které by měl kaţdý jako „úkol“ v 

týdnu modliteb prostudovat:                                                                            

- Dekret o ekumenismu II. vatikánského koncilu 

„Unitatis redintegratio“.                                                                                  

- Učení o poměru katolické církve k nekatolickým 

církvím je obsaţeno ve Věroučné konstituci o církvi 

„Lumen gentium“ a také v Dekretu o východních 

katolických církvích „Orientalium Ecclesiarum“.                                                  

- Další normy pak jsou uvedeny v Ekumenickém 

direktáři.                                                                                                            

- Velice důleţitý a snadno dostupný je dokument České 

biskupské konference z roku 2002 „Společenství ve 

svátostech s křesťany jiných církví“, kde jsou uvedeny 

praktické směrnice pro vzájemné kontakty v oblasti 

svátostí.  Kardinál Miloslav Vlk (s laskavým povolením)

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

                                 British, Czech and Slovak Association  
                   

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

                              

                                PŘÍŠTÍ SE BUDE KONAT VE STŘEDU 9. ÚNORA 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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ZAJÍMAVOSTI Z DOMOVA  

Češi a Slováci mají nejméně chudých 
v Evropské unii, ale dluţí stále víc... 
 

Podle oficiálních německých statistik je v České republice nejméně 

chudých z celé EU, tedy 8,6 procenta a druhé je Slovensko s 11ti  

procenty. Sami Němci mají aţ 15,5  procenta chudých a v Lotyšsku,  

které je na posledním místě, je povaţována za chudé aţ čtvrtina  

obyvatel. Mezi nejchudší se řadí i Rumunsko, Bulharsko a Litva a 

mezi staršími členskými zeměmi unie Řecko a Španělsko (s pětinou 

chudých). Za stav chudoby je statistiky označován menší příjem neţ  

šedesát procent průměrného výdělku a práh se pochopitelně různí  

podle ţivotní úrovně. V ČR je tímto práhem měsíční příjem 8841Kč.  

Statistiky byly ovšem podle serveru Aktuálně.cz, který informace  

přinesl, pořízeny uţ v roce 2008 a není jasné, nakolik se od té doby 

situace změnila. Mezitím přinesla Česká národní banka ne právě 

nejpotěšitelnější statistické údaje, které uvádějí, ţe zadluţenost 

domácností v ČR se během prosince zvýšila o 5,8 miliardy korun a  

za celý rok o 72 miliardy a dosahuje nyní uţ více neţ tisíce miliard  

korun. Na druhé straně se ve stejném období sníţila zadluţenost  

podniků o více neţ 17 mld korun na zhruba 904 miliardy a čerpané 

úvěry poklesly o sedm miliard korun. Agregát M2 činí 3,3 procenta. 

 

Nenechte si ujít, aneb kultura v Londýně v únoru ve zkratce 
     
* 1.února v 19 hodin pořádá na UCL její Masarykova společnost show básníka Tomáše Míky se zlatými rybkami a 

hudbou. Info: UCL School of Slavonic Studies, 16.Taviton Street, London WC1H 6BT (masaryk.society@ucl.ac.uk) 

* 2.února v 19 hodin zahraje v Barbican Hall BBC Symphony Orchestra pod taktovkou Jiřího Bělohlávka  a s Larsem 

Vogtem u klavíru Mozartův Klavírní koncert č.16 v D dur a Mahlerovu Symfonii č. 6 v A moll. Před koncertem od šesti 

hodin přednáška ve Fountain Room. Info: www.barbican.org.uk a pokladna. 

*  3.února vystoupí v 19.45 v The Menuhin Hall, Yehudi Menuhin School ve Stoke d‟Abernon, Cobham, Surrey KT11 

3QQ Wihanův kvartet s programem Janáčkův Smyčcový kvartet č.1 (Kreutzerova sonata), Smetanův Smyčcový 

kvartet č.2 v D moll a Dvořákův Klavírní kvintet č.2 v A dur. Vstup volný. Info: 08700 842020 a www.menuhinhall.info  

*  4.února pak znovu vystoupí Wihanův kvartet tamtéţ v poledním koncertu ve 13.30 v rámci programu Public 

Masterclass. Info tamtéţ.  

* 4.února začíná třídenní festival komorní hudby Leoše Janáčka vţdy od 20 hodin v Camdenské The Forge, 3-7 

Delancey Street, London NW1 7NL, tel.: 7383 7808. První den zahraje Solstice String Quartet s Ivanou Gavrič u klavíru, 

Philippe Graffin housle a James Barralet cello. Program prvního dne: Houslová sonata, Pohádka pro cello, smyčcový 

kvartet č. 1 (Kreutzerova sonata) a Smyčcový kvartet Důvěrné listy. Druhý den (5.února) zahraje Ivana Gavric na klavír 

Klavírní sonátu 1.X.1905 ,,Z ulice„„ a Zarostlou cestičku. Třetí den (6.února) pak zazpívá mezzosopránistka Lucie 

Špičková a Nicholas Mulroy (tenor) a u klavíru zasedne Jeremy Bines. Na programu: Zápisník zmizelého a výběr z 

Moravských písní a duetů. Info: také na www.forgevenue.org  

*  9. února vystoupí v 19.30 v Royal Festival Hall, Southbank Centre, London Philharmonic Orchestra pod taktovkou 

Osmo Vaenskae s Berndem Glemserem u klavíru. Na programu kromě Dvořákovy Sedmé symfonie v D moll 

Rachmaninov a Liszt. Info: www.ipo.org.uk a www.southbankcentre.                                               >>>>>>>>                                                                         
 

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

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 kaţdej svätej omši a taktieţ po dohovore s duchovným otcom 
 

**************************************************** 
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CO JSOU HROMNICE (2.února) 
Hromnice jsou křesťanským svátkem uţ 
od jedenáctého století a jsou vlastně 

svátkem Uvedení Páně do chrámu, čímţ 
končí vánoční období a odstrojují se 
stromečky a Betlémy. Podle evangelií 

přinesla Jeţíšova matka Maria podle 
ţidovského obyčeje děťátko do chrámu, 
aby byl coby prvorozený, zasvěcen Bohu. 
V chrámu byli také proroci Simeon a Anna 

a Simeon byl po dotyku malého Jeţíška 
uzdraven ze slepoty a nazval jej ,,světlem 
osvícení národů‘‘.  

     Svátek se proto uţ tradičně slaví 
svěcením svíček, které se pak při 
bouřkách dávají do oken, aby ochránily 

před bleskem. Zároveň jsou Hromnice 
tradičně svátkem zasvěcení ţivotnímu 
poslání, například konáním řeholních slibů 

a podobně. 
    Jako mnohé svátky, i Hromnice pojí 
některé zvyky s pohanskými obyčeji, tedy 

s uctíváním jarních hromů a blesků jako 
poslů jara, probouzejících přírodu ze 
spánku po dlouhé zimě. 

http://www.barbican.org.uk/
http://www.menuhinhall.info/
http://www.forgevenue.org/
http://www.ipo.org.uk/
http://www.southbankcentre/


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

Nenechte si ujít, aneb kultura v Londýně a okolí v únoru ve zkratce (pokr. z 5) 

 

*  11.února  v 19.30 se bude v Wiltshire Music Centre, Ashley Road, Bradford-on-Avon, Wiltshire BA15 1DZ, konat 

koncert v rámci Music in the Round a vystoupí Leibnitzovo Trio s programem: Haydnovo Klavírní trio č. 14 v A, 

Ravelovo Klavírní trio v A moll a Dvořákovo Klavírní trio v F moll. Info: Pokladna: 01225 860100. 

*  19.února v 19.30, opět v Royal Festival Hall, vystoupí London Philharmonic Orchestra pod taktovkou Yannicka Nézet-

Séguina se Stefanem Jackiwem (housle), Richardem Jongjae O„Neillem (viola), Sarah Connolly (mezzosoprano) a Toby 

Spence (tenor). Na programu Mozartova Sinfonia Concertante v E moll pro housle a violu a pak Mahlerova Das Lied von 

der Erde. Info: www.soutbankcentre.co.uk a na 0800 652 6717. 

*  21.února v 19.30 vystoupí v Barbican Hall Berlin Philharmonic Orchestra pod taktovkou Sira Simona Rattle s Christine 

Schaefer u klavíru. Na programu kromě Stravinského Apollon Musagéte (verze z 1947) také Mahlerova Symfonie č.4 

v G moll. Info: www.barbican.org.uk a pokladna 

*  Od 24.února aţ do 3.března se bude v sídle Královské společnosti architektů RIBA, 66 Portland Street, London 

W1B1AD, konat 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.    

*   Také 24.února vystoupí Škampa Quartet s poledním koncertem Radia 3 BBC s Mozartovým Smyčcovým kvartetem 

v B dur a Smyčcovým kvartetem v D dur. Koncert se koná v LSO St.Luke‟s, UBS and LSO Music Education Centre, 161 

Old Street, London EC1V 9NG. Pokladna: 020 7638 8891. 
 

*************************************************** 
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 sdruţuje 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 Friargate, York YO1 9SL, Tel: 01904-642407    e-mail: membership@dvorak-society.org 

*************************************************** 
       VÍTE, ŢE 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 níţ, 74 West End Lane, čeká vytouţené 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: +44-207-307-5180, Fax: +44-207-323-3709 

     Č C pořádá a organizuje výstavy, přednášky, koncerty a další  akce,  informuje Brity o moţnostech podnikání, vzdělávání, atd  
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http://www.soutbankcentre.co.uk/
http://www.barbican.org.uk/

