




Vydává Správní rada (Trustees) St. Wenceslaus House (Reg. Charity No.241 281) a    
                                                                     Velehradský výkonný výbor se sídlem 22 Ladbroke Square, London W11 3NA pro   
                                                                      poteby eských a slovenských krajan ve Velké Británii - www.velehrad.org.uk 






 
Na poátku každého roku se hádá, jaký že to asi bude rok a co všechno pinese a  
dlají se rzná pedsevzetí. Co se týe vštní z kišálové koule, nedá se íci, že by  
bylo spolehlivé a tak nezbývá než se spolehnout na odhady. Jedenáctka na konci  
letopotu nepinesla údajn nic významného v djinách a to ani když se teba 
podíváme postupn až o tisícovku let nazpt. A podobn je tomu i s padesátiletým  
kulatým výroím, snad krom Gagarinova vesmírného letu v roce 1961. To však  
neznamená, že ten zaínající rok by se nemohl stát ním významným, teba práv  
poprve v djinách. Teba njakým pevratným objevem i vynálezem, nebo mírovou 
dohodou na Blízkém východ. Uvidíme tedy – možná pinese nco nového v rodinách      
a u pátel a známých a pro n to pak bude opravdu významný rok.                                Mikulášská na Velehrad 5.12.2010 
      Co se pak týe tch pedsevzetí, ta je možné a chvályhodné init. Dokonce i v  
rámci naší eské a slovenské komunity v Londýn. Teba, že se budeme scházet na Velehrad v tak hojném potu, jako 
tomu bylo o Mikulášské ped msícem. To opravdu praskal Velehrad ve švech, když se najednou sešlo na šedesát 
dosplých – a to vtšinou mladých manželství -- a pes ticet dtí pak vítalo svatého Mikuláše s dáreky. Paní uitelka 
Kaucká z velehradské doplovací školy za rušných as exilových se asi v nebi spolu s Otcem Langem v ten den 
musela usmívat. Pro oba totiž býval takový ruch a veselí vždy známkou aktivní komunity a tedy dostatené vervy, 
potebné k udržování národního, kulturního i duchovního ddictví, neb více hlav znamená více rozumu a síly 
k uskuteování nápad a plán. Proto tedy i ten zaínající nevýznamný rok mže být pro nás všechny mezníkem nové 
aktivity a vzájemnosti a pak se stane rokem, na který se bude dlouho vzpomínat. Na Velehrad budou i tak dál 
pokraovat aktivity naší komunity, bude se scházet SVU a další skupiny a spolu s dalšími aktivními skupinami tak bude 
ona barevná mozaika krajanského života doufejme ješt barevnjší a teba konen dostaneme na Velehrad knze.  
        Co se pak týe života doma v echách, na Morav i na Slovensku, doufejme, že naši politikové budou pedevším 
rozumní a zanou upednostovat blaho vlasti ped blahem vlastním i stranickým. Že bude stále mén korupce a více 
cti a úcty k právu, že naše zem dokáží schopnost dostat se z hospodáské krize a udržet stabilitu politické scény 
v zájmu naší povsti ve svt i v Evropské unii. Že bude vzkvétat kultura, vda a umní a že onen sted Evropy opt 
nabyde oné pedválené povsti stabilní demokracie. Bylo by už opravdu naase... /jn/ 
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ZPRÁVY Z VELEHRADU A LONDÝNA 
,,‘‘
Jak už naznaeno – a jak ilustruje fotoreportáž Marty Janitorové -- Velehrad praskal 5.prosince opravdu ve švech. 
Tém stovka rodin s dtmi a mladších i starších jednotlivc nkolika generací doslova zaplnila spoleenské prostory 
budovy a nebyla rozhodn nouze o zajímavé vci ke shlédnutí i zakoupení a všeobecné veselí. Nahoe v kapli se konal 
bazar rzných vánoních i jiných malikostí, dole se prodávaly koláe, cukroví a další lahdky a v kuchyce byl 
k dispozici povstný svaák a zaznívaly koledy. Správci Velehradu, manželé Miloš a Zdena Zolnovi, kteí pedtím pi 
všem tom pípravném peení a vaení mnoho nenaspali, na sob nedávali znát únavu a organizovali proviant. Dti 
mezitím bhaly, hrály si, malovaly i vystihovaly. Odpoledne se pak dostavil sv.Mikuláš a nadlil dtem rzné 
sladkosti, aby zas zmizel dol do kanceláí správc. Jeden chlapeek to kvitoval podotknutím, že to tak má být, nebo 
pece tam dole je vchod do komína, kterým Mikuláš zas odletí. Co bylo navíc plusem do budoucnosti pro všechny, byla 
registrace jmen, adres a e-mail pítomných a tak nepíjdou ani bhem roku o žádnou podobnou slavnost i jiné akce na 
Velehrad, napíklad Svatojánskou i Svatováclavskou. (viz také fotoreportáž Marty Janitorové). 



Slovenský vevyslanec v Londýne Juraj Zervan byl odvolaný z funkcie. Denník Sme informoval, že minister 
zahraniných vecí Mikuláš Dzurinda predasne odvolal Zervana, ktorý bez jeho súhlasu pripravil zámenu domu vo 
vlastníctve SR v Londýne za dlhodobý prenájom bytov vo Wimbledone. Zervan považuje odvolanie z funkcie za 
politické a protestuje proti informáciám, ktoré sú ,,zavádzajúce, nepravdivé a poškodzujú jeho povest a profesionálnú 
kariéru‘‘. Poda Zervana výmenu pripravil a rozhodol bývalý minister zahraniia Miroslav Laják na základe správy 
investinej komisie ministerstva. On mal iba byty vyhada a pripravi pre investinú komisiu, ktorá by to schválila. 
Bývalý minister Laják však povedal, že Zervan nehovorí pravdu. On výmenu iniciativne pripravil, ale komisia návrh 
neschválila ako nevýhodný pre Slovensko. Laják tiež mal poveda, že odvolanie Zervana sám pripravoval a schvaluje 
ho. Zervan je ochotný odvolanie akceptova, ale protestuje, že se tak stalo preto, že je lenom strany Smer... 
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Benefiní koncert ,,The Divine Emmy Destinn‘‘ uspoádaný u píležitosti 80. výroí úmrtí nejslavnjší eské pvkyn 
velvyslanectvím R a Emmy Destinn Foundation 9.prosince v hale St.John’s, Smith Square, se podle úastník opravdu 
vydail. Na koncert zaznly v podání Giselle Allen, Paula Charlese Clarka, Lucie Špikové, Natashy Day a Martina 
Vodrážky operní árie z dl Bedicha Smetany, Antonína Dvoáka, Leoše Janáka i z dl Bizeta, Strausse i Pucciniho. 
Koncert byl vnován nedávno zesnulému dirigentu a milovníku eské hudby Siru Charlesi Mackerrasovi, poctnému 
loni v dubnu cenou Artis Bohemia Amicis ministerstvem kultury R. Velvyslanec Michael Žantovský na koncert 
pedal vdov po Siru Charlesovi Platinovou a Zlatou desku vydavatelství Supraphon. Nadace Emmy Destinnové psobí 
od roku 1997 a jejími patrony jsou významné osobnosti hudebního svta, vetn donedávna Sira Charlese a z eských 
teba dirigent Libor Pešek. Nadace podporuje mladé pvce a co druhý rok udluje tm nejlepším cenu Emmy 
Destinnové. Její editelka Jarmila Karasová též obdržela cenu ministerstva kultury a je lenkou Parliament Choir, který 
spolu se svým eským protjškem vystoupil ped Vánocemi v pražské hradanské katedrále s Rybovou Mší vánoní. 
 


Bývalý labouristický ministr pošt a telekomunikacíve vlád Harolda Wilsona v šedesátých letech John Stonehouse byl 
v té dob zárove eskoslovenským špionem. Tvrdí to na základ odtajnných vládních informacíbritský levicový 
deník The Guardian. Stonehouse ml být ,,ízen‘‘ jiným s. špionem a když se na jeho innost pišlo, ml být pozdji 
souzen za vlády Margaret Thatcherové, ale bylo od toho upuštno, neb by si prý hrál na politickou ob. On mezitím 
proslul inscenovaným zmizením z pláže a objevil se v Austrálii. Byl pak souzen za jiné peiny a v roce 1988 zemel. 
 
Z DOMOVA 


V Bratislave uskutenili 16.,17., 20. a 21. decembra slávnostné premietania filmu Projekt 20, diela študentov 
Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa (Beadická 38, Bratislava). Riadite školy Daniel Bútora nám o filmu napísal.                                                                                                                                                                           
.        Dnešní tínedžeri vyrástli v krajine, kde okolo seba videli iba dôsledky bývalého režimu. Videli škaredé paneláky, 
zle vybavené nemocnice, rozbité cesty, chudobné školy, a ak mohli cestova hoci len do Rakúska i do Nemecka, tak im 
ten rozdiel ešte viac udrel do oí. Naopak o príinách tohto stavu iba pouli ako o nieom v dávnej minulosti. Alebo ani 
poriadne nepouli, pretože ich rodiia a všetci naokolo sa snažia tie dôsledky napráva, pracujú od nevidím do nevidím 
a tak im asto na vážne rozhovory s demi neostáva dos asu.                                                                                            
.       A potom tu sú ešte iné, vážnejšie dôsledky bývalého režimu, ktoré sa týkajú vzahov medzi umi, nízkej miery 
dôvery, nedostatoného sociálneho kapitálu, asto dôsledky toho, že udia po zmene režimu privítali slobodu a vonku 
na mraze nechali stá zodpovednos. Tieto dôsledky je ažšie rozozna na prvý pohad, a keže decká v tomto prostredí 
vyrástli, stalo sa to aj pre nich prirodzeným prostredím. Toto zmeni je ažšie ako zatepli domy, opravi cesty a 
dovybavi nemocnice, je na to potrebné uvedomi si, o na týchto vzahoch nie je dobré, a o tom treba vea premýša, 
rozpráva sa, uvažova, debatova. Tu žiadne európske fondy nepomôžu, pomôže iba prostredie, kde si rodiia nájdu na 
svoje deti as a slobodu o tom rozpráva, a okrem rodiov tu budú kúové filmy, literatúra, médiá, a samozrejme školy.                      
.       asto poujem, že práve školy v tomto ni nerobia. Ja poznám školy, ktoré sa o to naopak usilujú. Študenti 
Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa v Bratislave nahrali rozhovory s priamymi úastníkmi Novembra ’89, od Fedora 
Gála cez Františka Mikloška po Zuzanu Mistríkovú, z vyše 12-tich hodín materiálu po dlhom strihaní a editovaní 
vyrobili 45-minútový film, urený pre ich spolužiakov, ako aj pre študentov iných škôl, dokonca ho otitulkovali aj do 
anglitiny. Pýtali sa nielen na rok ’89, rozprávali sa s ochrancami prírody o nezávislých aktivítách v 80. rokoch, 
rozprávali sa s Antonom Srholcom o politických väzoch 50. rokov, rozprávali sa hercami a hudobníkmi o tom, ako si 
museli s každou vetou chodi po štátny súhlas, a rozprávali sa so všetkými aj o tom, ako celá spolonos po Novembri 
’89 zvládla svoju slobodu, ako v tejto slobode obstála. 90% práce urobili sami, dospelí im boli skôr kouami 
a poradcami, o väšine vecí si rozhodovali študenti sami. Takto vzniká prostredie, v ktorom sú študenti schopní položi 
aj ažké otázky, by schopní vidie nielen potrebu dobiehania slobodného sveta v materiálnom svete, ale aj v pretvorení 
prostredia nízkej dôvery. To, o s tým alej táto generácia urobí, bude už samozrejme na nej.   (Info: www.bilgym.sk)                                                                            


                            SVU -- Spolenost pro vdy a umní ve Velké Británii 
 srden zve na pednášku malíe Hynka Martince nazvanou ,,as a 4 komíny‘‘, o tyech rzných           
                 projektech, na kterých práv pracuje, v sobotu 29. ledna  ve 14.30 hodin na Velehrad                                       
                  Po pednášce vždy debata a oberstvení. Všichni jsou srden zváni. Informace na nástnce Velehradu,  
                                        na tel.ísle 020-7727-7849 nebo u pedsedy Milana Kocourka 01932-259-616  









,,‘‘ 



Drazí brati a drahé sestry!                                                                                                                                                

Naše pou je návštvou Svatého otce a podkováním za 
jeho návštvu u nás. Obecnji je to také setkání naší 
místní církve s církví univerzální, celosvtovou, tak jako 
papežova návštva u nás byla setkáním univerzální 
církve, kterou papež reprezentuje, s církví místní u nás. 
Tmito vzájemnými návštvami se konkretizuje a 
prohlubuje skutenost církve, univerzálního spoleenství 
vících vedených biskupy za pedsednictví Petrova 
nástupce. Je to setkání nejen s církví dnešní, ale také 
cesta k jejím i naším koenm, ke hrobm apoštol. Toto 
naše vdomí spoleenství s univerzální, celosvtovou 
církví, pou hluboce posiluje.                                                                                                                            
.    Pohybujeme se tu na posvátném terénu, prosáklém 
krví muedník. Jsou tu rozsáhlé katakomby, kde se 
kesané ukrývali, slavili své bohoslužby a pohbívali své 
mrtvé. Jsme tu v prostedí tolika svtc! Svatí, jejich úcta 
a pímluva univerzální církev na celém svt propojují.                                                                                                                               
.    Pi této píležitosti si také chceme uvdomit, že naše 
místní církev mla i v minulosti živá pouta s církví 
ímskou. Už od 13. stol. je v bazilice svatého Petra oltá 
našeho národního patrona, svatého Václava, s obrazy 
našich vrozvst. To nemá jiný národ. Náš svatý Cyril 
je pohben v chrámu sv. Klimenta, tetí pražský 
arcibiskup Jan z Jenštejna v ím zemel a je pohben u 
sv. Praxedy. Ped krátkým asem jsme si tu pipomínali 
610. výroí smrti tohoto arcibiskupa. Kardinál Beran 
našel odpoinek mezi papeži, v blízkosti hrobu sv. Petra.                                                                                   
.     tyi papežské návštvy v našem malém národ za 
posledních 20 let - ve druhé polovin minulého století 
byli pro tuto naší malou zemi jmenováni postupn tyi 
kardinálové… To je ada konkrétních pout s ímem v 
minulosti, která my touto poutí upevujeme a rozvíjíme. 
I slavení eucharistie v papežov ímské katedrále je zcela 
v této linii – upevnit pouto s Petrem dnešních dn.                                                                                                       
.     Skrze naši dnešní liturgii s texty ze svátku obrácení 
sv. Pavla se tu obrovským historickým obloukem spojuje 
dávná minulost, koeny církve, s pítomností. Na 

založení a rozvinutí života ímské církve se podíleli oba 
apoštolové, Petr i Pavel, a tam také oba prolili svou krev.                                                                                                                     
.      Svatý Pavel sem pichází zhruba deset let ped svou 
smrtí. Ukonil misii po východních oblastech a nyní se 
pesouvá se svým evangeliem do centra íše. Ped svou 
cestou píše ímské církvi dlouhý list. Pedem vyložil své 
evangelium. List je na kapitoly stejn dlouhý jako 
Markovo evangelium. V první kapitole listu vyslovuje 
ped svou cestou do íma myšlenku, která je i pro naši 
pou dležitá: chci pijít, „abych se posílil vírou já vaší a 
vy mojí“. To je také smysl naší pouti do íma: Abychom 
byli papeži pipomínkou jeho pouti k nám, kterou oznail 
za „mimoádnou“ a vnoval ji skoro celou následující 
generální audienci. A dkoval Bohu, že ji mohl prožít. A 
my picházíme ke koenm naší víry, abychom se zde ve 
své víe povzbudili a posílili. Zvlášt v jejích poátcích je 
v tehdejší církvi zetelná silná Boží pítomnost, 
psobnost a ochrana tch nepatrných ubohých zaátk.                                                                                      
.       Když procházíme tmito místy a stojíme tak ve 
dvoutisíciletém  proudu života církve, cítíme, že se                                  
stále uskuteuje Kristovo slovo: „a brány pekelné ji 
nepemohou“. Píklad sv. Pavla, jeho pronásledování                        
církve a pak obrácení tohoto jejího nesmiitelného 
nepítele, ze kterého se stal nejvtší hlasatel evangelia 
všech dob – to nás mže naplovat velkou     dvrou i v 
dnešní dob, v problémech, které církev prožívá: „Brány 
pekel ji nepemohou.“                                                        
.      U koen naší víry, pi setkání se svatým Pavlem, 
nechceme pehlédnout jednu velkou skutenost, která pi 
Pavlov obrácení jasn zazáila. V Novém zákon, ve 
Skutcích apoštol je dvakrát obšírn líena: dnes jsme 
jednu z tch zpráv etli. Krom toho sám sv. Pavel tuto 
událost tikrát zmiuje ve svých listech. Myslím na 
Kristovu vtu: “Šavle, Šavle, pro mne pronásleduješ“. 
Ježíš se ztotožuje s církví, zvlášt s pronásledovanou 
církví, a ujímá se jí. My jsme jeho mystickým tlem, 
patíme ke zmrtvýchvstalému, vítznému Kristu. To je >                  



                   
               BCSA zve na pravidelné ,,Get to know you'' stedy od 19 do 23 hodin v s. národním dom,                   
                                                    74 West End Lane, NW6, vždy jednou v msíci  
                             
      
     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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,,‘‘                                                                                          
stále opakované Pavlovo evangelium. “Jsme tlem 
Kristovým a chrámem jeho Ducha.“ I pi všech slabostech 
taková je pravda. Politici i média a svt nejsou schopni 
vidt tuto hlubokou skutenost. Práv pi této pouti, ve 
všech souvislostech, které zde prožíváme, si chceme 
uvdomovat tuto svou identitu. Naše místní církev, spolu s 
papežem a univerzální církví jsme Kristovým mystickým 
tlem a jeho údy. On je vítz nad smrtí, Zmrtvýchvstalý, a 

brány pekel ho nepemohou.                                                                                      
.       S touto silnou vírou v srdci slavme v tchto místech 
naši dkovnou eucharistii za všechny dary osobní i 
spolené pro církev a dkujme nebeskému Otci, že z 
ubohých zaátk nechal vyrst svtovou církev, kterou 
brány pekel nepemohou, ponvadž za ní stojí a s ní se 
ztotožuje vítzný Kristus.(z website kardinála Miloslava 
Vlka s laskavým svolením.)



,,‘‘ 
Kde najít onen rezervoár dobroinnosti, vzájemné pomoci, dobrého sousedství, filantropie a nezištnosti, ze kterého 
bychom mli erpat v nadcházejících hubených letech? Tak se v lánku v deníku The Times táže dr. Jonathan Sacks, 
len snmovny lord a hlavní rabín Spojených židovských kongregací Britského spoleenství národ. Odpovídá si sám 
poukázáním na výzkum harvardského sociologa Roberta Putnama, shrnutý v jeho knize American Grace.Ten tvrdí, že 
takovýto mohutný zdroj sociálního kapitálu stále existuje a íká se mu náboženství. A kostely, synagogy a další místa, 
kde se konají bohoslužby, stále pivádjí lidi k sob, k tomu, že nkam patí a mají tak podíl na sdílené zodpovdnosti. 
Przkumy v USA v letech 2004-6 prý prokázaly, že vící, definovaní pravidelnou úastí v místech bohoslužeb, jsou 
lepšími sousedy, dávají více na náboženské i svtské charitativní úely, astji dobroinn pracují, dávají almužny, 
nechávají drobné prodavam, dávají krev, pomáhají sousedm s rznými pracemi, jsou ochotni trávit as s lidmi 
v depresi, pouštjí ped sebe pedjíždjící auto, nabídnou své sedadlo v tramvaji i metru, i pomohou potebnému najít 
práci. ,,Churchgoers‘‘ jsou prý také znan aktivnjšími obany, innými v rzných organizacích i v politické práci a 
jsou prý také spokojenjší a šastnjší. Pekvapením przkumu je, že ím astji a pravidelnji se vící úastní 
bohoslužeb, tím více to vše pro n platí, což lord Sacks prý sám shledává na cestách po Británii a dovozuje, že 
náboženství budují silné aktivní komunity, což je pesn to co nyní budeme v onch hubených asech potebovat. /jn/ 

 


Kostol (Our Lady of La Salette and St. Joseph), 14 Melior Street, London SE1 3QP, najbližšia stanica 

metra London Bridge:  Nedea 13.00 a 19.30, Streda 19.30, Piatok s angl. farnosou 
Sviatos pokánia (svätá spove) - pred i po každej svätej omši a taktiež po dohovore s duchovným otcom 






Když se narodil Ježíš v judském Betlém za dn 
Krále Heroda, hle, mudrci od východu se objevili 
v Jeruzalém a ptali se: ,,Kde je ten práv narozený 
král Žid? Vidli jsme na východ jeho hvzdu a pišli 
jsme se mu poklonit.‘‘ Když to uslyšel Herodes, 
znepokojil se a s ním celý Jeruzalém; svolal proto 
všechny veleknze a zákoníky lidu a vyptával se jich, 
kde se má Mesiáš narodit. Oni mu odpovdli: 
,,V judském Betlém; nebo tak je psáno u proroka: 
,A ty Betléme v zemi judské, zdaleka nejsi nejmenší 
mezi knížaty judskými, nebo z tebe vyjde vévoda, 
který bude pastýem mého lidu, Izraele.‘ ‘‘ 
     Tehdy Herodes tajn povolal mudrce a podrobn 
se jich vyptal na as, kdy se hvzda ukázala. Potom 
je poslal do Betléma a ekl: ,,Jdte a pátrejte 
dkladn po tom dítti; a jakmile je naleznete, 
oznamte mi, abych se mu i já šel poklonit.‘‘ Oni krále 
vyslechli a dali se na cestu.  
   A hle, hvzda, kterou vidli na východ, šla ped 
nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo to dít. 
Když spatili hvzdu, zaradovali se s velkou radostí. 
Vešli do domu a uvidli dít s Marií, jeho matkou; 
padli na zem, klanli se mu a obtovali mu pinesené 
dary – zlato, kadidlo a myrhu. Potom, na pokyn ve 
snu, aby se nevraceli k Herodovi, jinudy odcestovali 
do své zem.                              Matouš 2: 1 – 12 
 
< Iniciála z Liber viaticus Jana ze Stedy, cca 1360  




 
 
*   7.ledna v 19.30 zahraje v Barbican Hall, City of London, National Youth Orchestra of Great Britain pod taktovkou 
Kristjana Jaerviho, sólisté Tai Murray (housle) a Stewart Goodyear (klavír). Na programu Janákova Symfonieta a 
skladby Prokofjeva, Berga a Liszta. Info: www.barbican.org.uk a www.nyo.org.uk  
*   12. ledna v 19.30 vystoupí Bournemouth Symphony Orchestra pod taktovkou Douglase Boyda a se solistkou Jennifer 
Pike na housle v Lighthouse, Kingland Road, Poole, Dorset BH15 1UG. Na programu krom Dvoákovy Osmé symfonie 
v G dur Mozart a Sibelius (viz následující koncert). Info: tel.: 0844 406 8666  a www.bsolive.com   
*   13.ledna  v 19.30 vystoupí v radnici msta Portsmouth, The Guildhall, Guildhall Walk, PO1 2AB, Bournemouth 
Symphony Orchestra pod taktovkou Douglase Boyda a s Jennifer Pike solo housle. Na programu, krom Dvoákovy 
Osmé symfonie v G dur, Mozartv Houslový koncert . 5 ,,Turecký‘‘ a Sibeliova Suita z Pelleas a Melisandy. Info na . 
telefonu: 023 9282 4355 a www.bsolive.com . 
*   23.ledna ve 14.30 poádají Minehead a West Somerset Arts Society a Rivoli String Quartet  v Mineheadu, v Avenue 
Methodist Church, The Avenue, TA24 5AY, Somerset, koncert z dl Haydna, Shulhoffa a Beethovena. Info: 01984 
633384 a www.mineheadartsociety.org.uk   
*  28.ledna v 19.30 vystoupí v Bartbican Hall, City of London, Los Angeles Philharmonoic Orchestra pod taktovkou 
Gustava Dudamela a na programu bude Mahlerova Symfonie . 9. Info: www.barbican.org.uk  
*  29. ledna zahraje Wihan Quartet v 19.30 v Plymouth a to v univerzitním prostedí, v Roland Levinsky Building, 
Plymouth University, Drake Circus, PL4 8AA. Na programu Beethovenv smycový kvartet v C dur, Janákova 
Kreutzerova sonata, Panufnikova Cavatina and Moravian Dance a Dvoákv smycový kvartet . 9 v D moll. Info: 
01752 585 050 a www.plymouth.ac.uk  
















 
          Podrobnosti najdete na internetu ( http://www.dvorak-society.org ) a další rád sdlí Tony Pook, Membership Secretary, 
                            1 Lower Friargate, York YO1 9SL, Tel: 01904-642407    e-mail: membership@dvorak-society.org 


     www.velehrad.org.uk   


                Nabízí mnoho informací. Píspvky na obnovu Velehradu i 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




Chcete si pochutnat na tradiních eských a slovenských jídlech a napít se dobrého piva z našich konin? 
 
Staí dojet metrem do stanice West Hampstead (NW6) a o pár stovek metr níž, 74 West End Lane, eká vytoužené pohoštní... 
   Restaurace otevena od úterý do pátku 17 -22.30 hod a klub 17 - 23 hod, v sobotu/ nedli 12 - 22.30 hod, klub 12 - 23 hod. Zaveno 

v pondlí krom Bank Holidays, kdy je pak zaveno na druhý den v úterý.  Telefon: Klub 0207 328 013, Restaurace 0207 372 1193 


   
                      Zajímá vás, jak je eská republika reprezentována ve Velké Británii? 

 

Kontaktujte Czech Centre, 13 Harley Street, London W1G 9QG 
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