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*************************************************** 
Palachova oběť, dnešek  
a kontext doby... 
Na tři desítky krajanů vzpomněly ve sněhu a mrazu  
před pomníkem Jana Palacha na budově londýnského  
Velehradu 20.ledna odpoledne jeho hrdinské zápalné  
oběti před 44ti lety, v roce 1969. V diskusi při  
následném promítání záběrů z Palachova pohřbu  
zazněly pak vzpomínky pamětníků na atmosféru 
oněch dnů a mnohým se vybavila slova Krylových  
protestsongů z gramodesky ,,Bratříčku zavírej vrátka‘‘, 
onu atmosféru beznadějného záchvěvu vzdoru proti  
návratu kreatur minulosti výstižně dokreslující. Ano,  
tenkrát se v nastalém výmluvném tichu ztotožnil téměř  
milión účastníků pohřbu s protestem studenta Jana  
proti rezignaci národa, i když bylo jasné, že                    Vzpomínka na oběť Jana Palacha před londýnským Velehradem. Vlevo 
nastupující a morálku rozkládající ,,normalizace‘‘          zástupce velvyslance ČR dr.Hradílek, vpravo ing.Stáně (zprávy str.4) 
nějaký ten rok potrvá a pořádně oddálí jeho naděje na  
obnovení svobody a demokracie. Že režim obnoví útlak, metody StB a další atributy totality a vyprodukuje nové 
kreatury udavačských fízlů a slouhů a že naplní vězení novými hrdiny odporu. Ano, na to vše jsme také v den 44. 
výročí Palachovy zápalné oběti v Londýně vzpomínali a těšili jsme se z toho, že komunistická totalita je už dnes 
minulostí (podrobnosti  uvnitř listu). 
        A teď ještě k nejvýznamnější domácí události v ČR, tedy k prezidentským volbám. Je možné konstatovat, že každý 
národ má v demokracii takové představitele,  jaké si zvolil, tedy,  jaké chce většina jeho voličů a jaké si zjevně zaslouží. 
O stavu národa a o schopnostech ,,elit‘‘ národ vést to jistě leccos vypovídá, ale je spíše na sociolozích a historicích dát  
to pak do patřičných dějinných souvislostí. Jak jistě všichni krajané nyní dobře vědí, první prezidentské volby v ČR s 
přímým hlasováním vyhrál v poměru 54,80 procenta ku 45,19 procenta nad bývalým kancléřem prezidenta Havla a 
nynějším ministrem zahraničí Karlem Schwarzenbergem bývalý sociálnědemokratický premiér Miloš Zeman. 
Přepočítáno na celonárodní podporu, zvolilo jej tedy ve skutečnosti při volební účasti 59,11 procenta oprávněných 
voličů, pouze 32,4 procent národa. Říká se však, že každý zvolený představitel by měl být představitelem všech voličů, 
tedy v tomto případě i oněch 67,6 procenta voličů, kteří pro něj nehlasovali či k volbám nešli. Miloš Zeman -- kdysi, 
tedy ještě před krachem komunistického režimu, autor velmi významné a režimem velmi nenáviděné prognostické studie 
o budoucnosti Československa a jeho hospodářství a později premiér české vlády – toho rozhodně býval schopen. >>>>   

**************************************************** 
   Správní rada zve srdečně krajany na pravidelné bohoslužby na Velehradě vždy 1. a 3. neděli v měsíci 
 

---- V neděli 3. února ve 14.30 - mši bude sloužit Otec Radek Tichý z Říma ---- 
      Poté beseda s Otcem Radkem, na téma: "Papež a liturgie ve Vatikánu - letmý pohled do zákulisí" 

 
          ----  V neděli 17. února ve 14.30 - mši bude sloužit Otec Josef Mikulášek z Říma ----  

          Poté následuje beseda s Otcem Josefem, na téma: "Postní doba: Otcova výzva k cestě domů" 
 

Všichni jste srdečně zváni. Otec Radek a Otec Josef budou na Velehradě v sobotu a neděli. Využijte jejich návštěvy, 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, buď na adresu Velehradu, nebo pošlete email na info@velehrad.org.uk 

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

 

 

http://info@velehrad.org.uk/


****************************************************     
Palachova oběť, dnešek  
a kontext doby... (pokračování ze str.1) 
Jeho vítězství ovšem kalí peníze ruského Lukoilu, jím samým  
a jeho štábem během kampaně mnohokrát vyřčené nepravdy o  
Schwarzenbergovi, lživý inzerát jednoho z členů jeho  
volebního štábu, právníka a bývalého důstojníka StB Vyvadila  
v deníku Blesk, či holedbání se jeho poradce Šloufa vlastními 
podivnými praktikami a vlastními zásluhámi na vítězství. Dál  
jej kalí i skutečnost, že nový prezident měl dosud údajně  
značný sklon k pití alkoholu, což by mohlo být na škodu  
reprezentaci země. Jelikož  je pak obklopen lidmi, jejichž  
dosavadní aktivity nesvědčí o jejich rozhodných postojích           
proti rozbujelé korupci, někteří experti předpovídají, že se           
nyní ČR bude muset s bojem proti ní na pět let rozloučit, což  
by byla nesmírná škoda, rána prestiži ČR a zbytečné zdržení  
kriticky potřebné nápravy. Mnoho Zemanových voličů by si  
ovšem údajně přálo, aby činy nového prezidenta, včetně vztahů 
k ČSSD, ukázaly, že obavy jeho kritiků byly liché. A to si  
určitě zoufale v duchu přejí i všichni ti, kteří jej nevolili. /jn/ 

 

Z D O M O V A 
Média a prezidentské volby v ČR  
o  Hospodářské noviny citují kněze, biologa a etika Marka         Z ,,Palachovské‘‘ mše  a přednáška O.Lukáše o psychlogii dětí 
Váchu takto: ,,Národ, jehož nejčtenější tiskovinou je deník  
Blesk si zvolil svého prezidenta." o Jiní však reagovali ostřeji, například německý deník Handelsblatt napsal: ,,Miloš 
Zeman je totiž mužem udržení současného stavu. Škoda, Česko se mohlo v příštích letech trochu výrazněji proměnit a 
otevřít. Ale zcela zjevně na to většina obyvatelstva není připravena". o Ještě jinak to popsala britská BBC: ,,Miloš Zeman 
je viděn jako náruživý piják, silný kuřák a politik známý svým vtipným navážením se do oponentů." Dodává pak: ,,Před 
deseti lety byl zesměšněn v nepřímé prezidentské volbě, když pro něj nehlasovali ani někteří členové vlastní strany. Nyní 
se zdá, že získal podporu mnoha chudších, starších voličů z oblastí země, které utrpěly ekonomickým poklesem. ‘‘ o 
Slovenský zpravodajský  server Pravda.sk. zdůrazňuje:  ,,Ze Zemanova vítězství musí mít smíšené pocity ta část 
sociálních demokratů, která v posledních letech udělala výrazné kroky k emancipovaní se od zemanovské minulosti 
ČSSD směrem k modernějšímu pojetí levice. Sociální demokraté očekávají, že v dalších parlamentních volbách výrazně 
porazí pravici zosobněnou nepopulární vládou Petra Nečase. Jak se k nim bude chovat jejich někdejší lídr, který se co 
nevidět nastěhuje na Hrad?"  o Dvě reakce přinesly zprávy idnes.cz. Citují astronoma Jiřího Grygara takto: ,,Nejsa 
astrolog, mohu jenom extrapolovat, že právě zvolený prezident bude v mnoha směrech kráčet ve šlépějích svého 
předchůdce, protože s ním má společné výrazné osobnostní rysy. Ostatně si ho dosluhující prezident jako svého 
následníka explicitně přál. Možná, že se od něho bude lišit nižší mírou eurofobie a tím, že se bude snažit zalíbit svým 
voličům, kteří pocházejí z překvapivě širokého politického spektra od extrémní levice až k pravici.‘‘  o Kardinál 
Dominik Duka pak komentoval pro idnes.cz volbu takto: ,,Blahopřeji novému prezidentovi ke zvolení v historicky první 
přímé volbě. Průběh voleb ukázal, že naši spoluobčané přistoupili k těmto volbám s velkou vážností a že funkci 
prezidenta republiky považují za velmi významnou. Přeji novému prezidentovi, aby byl úspěšný ve snaze posílit jednotu 
našeho národa. Očekávám, že jako státník si bude vědom své odpovědnosti za naši zemi, dokáže ji důvěryhodně 
reprezentovat v zahraničí a bude se při svém působení opírat o morální zásady vlastní naší evropské tradici. o Lidové 
noviny zas citují herce Tomáše Hanáka, který Zemana žaluje kvůli lživému obvinění, takto: ,,Respektuji vox populi, ale 
musím říct, že beznaděj, kterou nyní cítím, jsem necítil posledních 23 let. Je mi líto, že na Pražském hradě, který je na 
každé pohlednici a je to symbol naší země, bude sedět tento člověk.‘‘ o Stejně tak lidovky.cz citují novináře Jana Urbana, 
který natočil videa o Zemanovi a chce, aby jej on žaloval. Mezi jiným řekl: ,, Byla to volba mezi podporou korupce a 
odporem proti korupčnímu systému, který se tu vytvořil za posledních dvacet let. Že Zeman zvítězil kampaní, která 
překonala asi všechno negativní, co tady kdy kdo provedl, mluví samo za sebe.‘‘ Tolik média, tedy převážně kriticky...  

****************************************************  
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 
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http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/ridici-systemy-pro-zkusebny-a-laboratore/360423?rtype=V&rmain=0&ritem=360423&rclanek=14165840&rslovo=419337&showdirect=1
http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/vas-partner-v-oblasti-cad-cam-cae-systemu-11062257/11062257?rtype=V&rmain=7846314&ritem=11062257&rclanek=14168219&rslovo=428641&showdirect=1
http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/vyhlidkove-lety-balonem-po-cele-cr-a-sr/4389758?rtype=V&rmain=7864145&ritem=4389758&rclanek=14165840&rslovo=424698&showdirect=1


*************************************************** 
                                       DU C H O V NÍ SL O V O   M artina Chleboráda   

                      Od výročí slavného koncilu začal Rok víry... 
                                       11. října minulého roku zahájil Svatý otec Benedikt XVI. Rok víry. Toto datum jistě                                      
                                           nebylo vybráno náhodou – na 11. říjen 2012 připadlo 50. výročí zahájení II. vatikánského          
                                           koncilu a 20. výročí vydání Katechismu katolické církve. Trvat má do slavnosti Krista  
                                           krále, která připadne na 24. listopad 2013. 
                                               Účast na zahajovací bohoslužbě na Svatopetrském náměstí v Římě nebyla zanedbatelná.  
                                           Slavnostní události se vedle 260 katolických biskupů zúčastnili i pravoslavný                               
                                           konstantinopolský patriarcha Bartoloměj I. a nejvyšší představitel anglikánské církve -- 
                                           canterburský arcibiskup RowanWilliams. To nám může být dokladem, jak velký význam    
                                           papež této události přikládá.   
      V katolické církvi jsme zvyklí slavit různé „roky“. Tím nejstarším a nejznámějším je tzv. jubilejní rok, který se 
slaví od roku 1300, kdy poprvé takovéto „milostivé léto“ vyhlásil papež Bonifác VIII. Během dějin se ujal zvyk slavit 
svatý rok každých pětadvacet let, pokud papež nerozhodne jinak a nevybere jiné datum (např. v roce 1983 Jan Pavel 
II. vyhlásil jubilejní rok jako 1950. výročí smrti a vzkříšení Krista). Posledně jmenovaný papež také oslavil Velké 
jubileum v roce 2000.  
      Zvyk slavit jubilejní rok je už starozákonní, kdy jednou za padesát let měl izraelský národ prožít tzv. sabatický 
rok, jak nás poučuje kniha Leviticus:„Vyhlásíte za svatý každý padesátý rok a vyhlásíte v zemi svobodu pro každého 
jejího obyvatele. Bude to pro vás milostivé léto (...), každý se vrátí ke svému majetku, každý se vrátí do své 
rodiny (...) nebudete sít a nebudete sklízet plodiny země.“(Lv 25,8-12) 
      Hlavním účelem starozákonního jubilejního roku bylo obnovení sociální spravedlnosti; hlavním účelem jubilejních 
roků v rámci katolické církve je obnovit vztah s Bohem. K tomu nás mají povzbudit nejen velká jubilea, ale i další 
výročí, která si celá církev připomíná a na základě kterých pak vyhlašuje různé „roky“. V církvi ovšem neslavíme 
výročí jako pouhou připomínku jakési – byť i velmi významné události – ale jako živou událost, která nás má 
povzbudit k osobní živé víře a k novému životu v církvi a s církví.  
      „Nezbytné je, aby jistá a neměnná nauka víry, která musí být věrně respektována, byla prohloubena a 
prezentována způsobem, který odpovídá na požadavky naší doby,“ citoval Benedikt XVI. slova svého předchůdce 
Jana XXIII., který svolal II. vatikánský koncil a dodal: „Na koncilu panovalo dojemné napětí ve vztahu ke 
společnému úkolu dát zazářit pravdě a kráse víry v naší dnešní době, aniž by byla obětována požadavkům přítomnosti 
či spoutána minulostí. Proto jsem již vícekrát zdůraznil nezbytnost vrátit se takříkajíc k „liteře“ koncilu, tj. k jeho 
textům, aby byl nalezen jeho autentický duch, a opakoval jsem, že v nich spočívá pravé dědictví koncilu. Odkaz na 
dokumenty uvádí na pravou míru krajnosti anachronických nostalgií či úprku vpřed a umožňuje pochopit tuto novost v 
kontinuitě.“ Jak papež dále uvedl, „koncil nevynalezl žádnou novou matérii víry, ani nechtěl nahradit to, co bylo staré. 
Spíše měl starost o to, aby tatáž víra byla i dnes nadále žita a v proměnlivém světě byla živou vírou.“ 
      Rok víry papež vyhlásil apoštolským listem Porta fidei (Brána víry), ve kterém vysvětluje své motivy pro tento 
krok a povzbuzuje věřící k novému obrácení a k nové evangelizaci. Připojme se tedy k celé církvi a prohlubme náš 
vztah k Bohu četbou Písma, Katechismu, osobní a společnou modlitbou. 
      Příště si stručně shrneme obsah listu Porta fidei, který sice není rozsáhlý, ale závažný svým obsahem. Jeho plné 
znění můžete nalézt na např. na stránkách  http://tisk.cirkev.cz/res/data/138/015587.pdf?seek=1, tedy na stránkách                                                                       
Tiskového střediska České biskupské konference. /mch/ 
 

SPR Á V NÍ R A D A IN F O R M UJE 
Velehrad stále funguje... 
o  Dům na Ladbroke Square bude mít od 15.dubna 2013 nového majitele. Velehrad tedy bude ještě přes dva měsíce 
normálně fungovat a lze doufat, že do té doby bude přes agenty s nemovitostmi nalezena nová budova.... 
o  Poděkování: Správní rada srdečně děkuje za finanční dary, které poslali: V. E. Pech, paní Statonová a Zdenka 
Dvořáková z USA,  Dagmar Vysoudilová a André Zaměrčík. Srdečné Pán Bůh zaplať! /mt/   
o  H ledáme dobrovolníky! Pravidelně vyzýváme krajany, aby se připojili ke skupince tvrdě pracujících dobrovolníků, 
kteří pomáhají Správní radě v organizování aktivit. Na Mikulášskou přišlo pomoci pár českých a slovenských krajanů, 
kteří pomáhají pravidelně a nová pomocnice s dětmi, postgraduální studentka psychologie Klára  >>>>> 

***************************************************  
               Správní rada charity londýnského Velehradu srdečně zve krajany na zahájení nové akce        
                             o o o   Filmové večery na Velehradě  o o o 
            První se koná 24.února v 17 hodin promítáním filmu ,,Rodina je základ státu‘‘ 
 
Prosíme zájemce, aby se předem přihlásili na info@velehrad.org.uk nebo zavolali na číslo 0207 727 7849 

*************************************************** 
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************************************************** 
SPR Á V NÍ R A D A IN F O R M UJE (pokračování ze str. 3) 
Je dobré připomenou, že na výzvy ve Zpravodaji se bohužel již delší dobu nikdo nepřihlásil. Není fér nepřičinit se a pak 
kritizovat. Máte-li připomínky, sdělte nám je, ať je můžeme vysvětlit a vyřešit (pomluvy za zády nejsou konstruktivní). 
A přijďte prosím pomoct, pokud vám to věk a zdraví dovolí! Trustees, jejich sekretářka a pár laskavých dobrovolníků 
dávají bezplatně svůj čas pro dobro naší komunity, ale práce a možností je víc než na co jejich síly a časové možnosti 
stačí. Vždyť naše Charita a naše komunita v Londýně více než půl století žije, prosperuje a pomáhá potřebným Čechům a 
Slovákům v Anglii díky nezištné práci a pomoci stovek krajanů, kteří přišli před námi.  
   
Připomínáme aktivity pastoračního asistenta na Velehradě 
Mnozí krajané se už setkali s Martinem C hleborádem, který nyní působí na Velehradě, zejména jako pastorační 
asistent. Martin bude vždy tu neděli, kdy se nekoná pravidelná bohoslužba o půl třetí odpoledne - hostitelem 
nedělních velehradských setkání. Náplň  těchto setkání bude záležet na tom, kdo na ně přijde. Popovídání se starými i 
novými známými nad čajem či kávou je jedna možnost, přednáška a beseda na dohodnuté téma se rovněž nabízí. Vždy 
bude přítomen někdo s programem pro malé děti. (Přihlašte se předem na info@velehrad.org.uk či telefonicky) 
o   Dopolední setkání maminek s dětmi: Martin Chleborád také zve na Velehrad maminky s dětmi na úterky či středy 
od 10ti hod. dopoledne. Další info: 207 727 7849. Nejnovější se konala v úterý, 29. ledna... 
o   Čtvrteční podvečerní setkání krajanů: Pro křesťany (a kohokoliv, kdo má zájem) pořádá Martin setkání ve čtvrtek, 
vždy o šesté hodině večer. (info Správní rady připravil ing.Antonín Stáně) 
 

DALŠÍ ZPR Á V Y Z K O M UNI T Y A L O ND Ý N A                                        
Zasněžená vzpomínka na oběť Jana Palacha na Velehradě  
Už tradičně se letos před pomníkem Jana Palacha v předzahrádce na zdi londýnskho Velehradu konala pietní vzpomínka 
na jeho zápalnou oběť. Konala se po odpolední bohoslužbě 20. ledna, celebrované Otcem Lukášem Engelmannem z 
Říma, který pak coby odborník psycholog pohovořil v sále o vývoji nejmladších dětí, což doložil diapozitivy, grafy a 
videozáběry. Poté se účastníci, kterých bylo navzdory sněhu a ledu na tři desítky, odebrali před budovu, aby vzpomněli 
Janovy památky. Po krátkém projevu, který přednesl za Správní radu charity Velehradu ing. Antonín Stáně, pronesli 
několik slov zástupce velvyslance ČR dr.Antonín Hradílek a Otec Lukáš, který se také za Jana pomodlil. Následovala 
minuta ticha a položení květin k pomníku za velvyslanectví, Správní radu a SVU a účastníci se odebrali do tepla budovy 
na malé občerstvení. Po něm se konala diskuse a promítání záběrů z Palachova pohřbu, které tehdy pořídila fotografka a 
socioložka Markéta Luskačová, schovala je před StB u známých na půdě a disk loni věnovala Velehradu. Pamětníci 
připomněli tedejší atmosféru a mladí krajané se dotazovali na podrobnosti. Nakonec se účastníci rozjeli zasněženým 
Londýnem domů, což prý se neobešlo bez zpoždění a obtíží kvůli výlukám městské dopravy, ale rozhodně prý nezkazilo 
jejich dojmy z velehradského odpoledne. /jn/ 
 

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov  
Od 18. do 25. januára sa v Británii i na celej severnej pologuli konal tradičný Týždeň modlitieb za jednotu 
kresťanov. Dni navrhol v roku 1908 Paul Wattson tak, aby modlitby prebiehali v dňoch medzi sviatkami sv. Petra 
(Katedra) a sv. Pavla (Obrátenie), čo im dodalo symbolický význam. Na južnej pologuli sú v januári prázdniny, takže 
cirkvi organizujú Týždeň modlitieb v inom termíne, napríklad v období sviatkov Zoslania Ducha Svätého (ako to 
navrhlo Hnutie pre vieru a poriadok v roku 1926), ktoré tiež symbolizujú jednotu Cirkvi. /z BKS/ 
 

Přijede pěvecký sbor ACANT s postním koncertem 
ACANT je pěvecký sbor studentů Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze zaměřený na duchovní 
hudbu všech období a stylů (s akcentem na afroamerické spirituály a africké duchovní písně). Sbor přijede do 
Londýna a zazpívá nám 3.března na mši a po mši na Velehradě (viz oznámení na následující straně).Třebaže vznikl 
teprve v říjnu 2006, má za sebou již pozoruhodné množství koncertů a vystoupení při nejrůznějších příležitostech. 
Kromě černošských spirituálů a afrických duchovních písní obsahuje jeho repertoár i gregoriánský chorál, renesanční 
a barokní duchovní písně. Další významné těžiště spočívá v intepretaci soudobých duchovních písní a skladeb (P. 
Eben, Zd. Lukáš, Gorazd Fr. Krušina OP), vedle toho se však nezapomíná ani na světskou hudbu, zejména z oblasti 
populární hudby (G. Gershwin, J. Ježek, B. Carlton, Sting, aj.).                                                 >>>>>>> 

*************************************************** 
Britská skupina Společnosti pro vědy a umění SVU Vás zve na přednášku  

Dr.Ivany Polley:„Návrat do emigrace: Osudy československých příslušníků RAF  
ve Velké Británii po druhé světové válce“  

    v sobotu 23.února 2013 ve 14.30 ve společenském sále londýnského Velehradu22 Ladbroke Sq., W11.  
           
 Po přednášce diskuse a občerstvení a všichni jsou vítáni (přiveďte známé). Info: předseda Milan Kocourek (01932-259616) 

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

Památka Lidic a StokeonTrent 
Město Stoke-on-Trent nedávno oslavilo památku radního Sira 
Barnetta Strosse, který v roce 1942 vyhlásil kampaň pod názvem 
,,Lidice Shall Live‘‘ v místní Victoria Hall. Pod dojmem 
hrůz vyhlazení Lidic nacisty se tehdy místní horníci rozhodli  
věnovat na poválečnou obnovu české vesnice týdenní plat!  
Vzpomínka na akci radního před 70ti lety se konala v oné  
historické Victoria Hall a její součástí byla přednáška a koncert.  
 

Z D O M O V A                                                                          
Slovensko:Dobrovoľná vojenská služba? 
Slovenská vláda chce po šiestich rokoch bez povinnej  
vojenskej služby zaviesť na dva mesiace dobrovoľnú  
vojenčinu. Jednajú o tom podľa slovenských médií minister  
obrany Martin Glváč s ministrom práce Jánom Richterom.  
Armáda už nemá peniaze na výcvik a nemá tiež žiadnú  
evidenciu o fyzickom stave či discipline mladých ročníkov pre  
prípad medzinárodného konfliktu. Dobrovolná vojenská služba 
by bola určená pre mladých mužov aj ženy od 18 do 30 rokov  
(vojáci by dostali žold či daňové úľavy) a bola by tiež využitá  
na boj proti nezamestnanosti. 
 

Košická epidémia chrípky... 
V Košickom kraji koncom januára narástal už tretí týždeň po  
sebe počet chorých na chrípku – už na 10 374 ľudí -- a bolo zavretých cez tri desiatky 31 škôl. Prevláda hlavne chrípka  
u školákov a pomohli by prázdniny, kedy dochádza k rapídnemu zníženiu chorobnosti. Sú -- však ešte ďaleko – od 18. 
do 22. februára a počet chorých neustále stúpa a v okrese Košice – okolie už je stav epidémie. 
 

Zemřel autor českých bankovek 
V Praze zemřel ve věku 72 let známý malíř, grafik a rytec Oldřich Kulhánek, který se proslavil návrhy nynějších 
historizujících českých bankovek, řady poštovních známek a mnoha rytin. Kulhánek byl v sedmdesátých letech vězněn  
a pak léta perzekvován za ,,zneužití‘‘ Stalinovy tváře v grafickém listu. 
 

Nenechte si ujít, aneb trochu kultury v Londýně v únoru  
o   2., a 3. února, se v londýnském Southbank Centre koná víkendový festival The Rise of Nationalism, věnovaný 
národní a lidové hudbě nové Evropy po První světové válce a zahrnuje přednášky, filmy a koncerty věnované české, 
slovenské polské, maďarské, španělské, britské hudbě a dalším evropským hudebním odkazům. Vystoupi i několik 
mladých hudebních skupin. Vstupenky (denní pas za 15 liber a víkendový za 25 liber liber) možno koupit na 
southbankcentre.co.uk/thereisnoise  či na 0844 847 9911 a přímo na místě.   
o   3.února v 15.30 se koná poslední představení divadelní hry The Good and the True v Hampstead Village Shul 
(dříve New End Theatre) New End, Hampstead, London NW3 1JD. Hra je uváděna Švandovým divadlem a New End 
Theatre Beyond Present u příležitosti letošního Dne Holokaustu a pojednává o skutečných osudech atleta Miloše 
Dobrého a herečky Hany Pravdové, kterým se podačilo přežít nacistický koncentrační tábor Osvětim. V hlavních 
rolích Isobel Pravda a Saul Reichlin. Vstupenky po 15ti librách, Info: 0113 275 2830. Všechna představení 
v Londýně a Leedsu se uskutečňují za podpory Českého Centra, Velvyslanectví a ministerstva kultury ČR, Hl.města 
Prahy, Holocaust Memorial Day Trust a Petera Briesse a zvláště Alexe Pravdy a přátel zesnulé Kate Sivermanové. 
o   5.února ve 13.05 pokračuje série koncertů Royal Academy of Music Czech Series v David Josefowitz Recital 
Hall, Marylebone Road, London NW1 5HT. Vystoupí Tansy Bennett, Susannah Peterson, Tessa Ho a Lauren Forder 
(housle), Marie De Bry a Ricardo Gaspar (violy), Gudný Jónasdóttir (cello) a Laurence Ungless (kontrabas). Na 
programu Dvořákovo Terzetto v C dur, a jeho Smyčcový kvintet č.2 v G dur s kontrabasem. Vstupenky a info na: 
020 7873 7300 a na www.ram.ac.uk/czech-series                                                                              >>>> 
  

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

                      BCSA  British, Czech and Slovak Association 
  
BCSA zve 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 13.února.  
        Další info na bcsa@bcsa.co.uk nebo na tel. 0208-795-4875 643  Harrow Road, Wembley, HA0 2EX 

*************************************************** 
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Správní rada zve k rajany na londýnský 
Velehrad v neděli,  3.března 2013 na 
Postní koncert sboru ACANT 
z pražské Univerzity Karlovy 

 
Sbor naše společenství nejprve 

doprovodí zpěvem během pravidelné 
mše ve 14.30 (sloužit ji bude O. Radek 
Vašínek z Říma), a to ordináriem od 
Zdenka Lukáše (Missa Brevis) a 

skladbami od  
W. A. Mozarta, F. Aneria, P. Ebena,  
G. Krušiny a P. Lukowského. 

Po bohoslužbě v 16.30 bude následovat koncert 
duchovní hudby z děl Zd.Lukáše, A.Tučapského  
a S. Rachmaninova obohacený o afroamerické 
spirituály. Po duchovních písních zazní i lidové 

skladby české a další světské písně A. Dvořáka,  
J. Ježka nebo G. Gershwina. 

 
Pozvěte i přátele a známé.  

ACANT je pěvecký sbor studentů Katolické  
teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 

(podrobnosti viz Zprávy z komunity) 
 
 

http://www.ram.ac.uk/czech-series


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

Nenechte si ujít, aneb trochu kultury v Londýně a okolí v únoru (pokračování) 
 o   12.února ve 13.05 se koná další koncert v rámci Royal Academy of Music Czech Series (David Josefowitz recital 
Hall). Zahrají Notus Winds, Oliver Janes (bass klarinet), Minn Majoe, Morten Lyngs a Madalyn Parnas (housle), Ugne 
Tiškute (viola), Umberto Laureti a Daniel Lebhardt (klavír). Na programu tři díla Leoše Janáčka: Suita Mládí pro 
dechový sextet, Sonáta pro housle a klavír a Koncertino pro klavír, dvoje housle, violu, klarinet, lesní roh a trombón. 
Info a vstupenky jako předchozí koncert. 
 o   15.února v 19.30 se -- po přednášce dr.Davida Fligga, z Leeds College of Music a Leeds University post-
Holocaust music research network v 18.30 -- koná další koncert z této série a ve stejném sále. Vystoupí Theodor 
Kung (housle), Martin Wray (viola), Auriol Evans (cello), Alauda Quartet a Jubilee Quartet. Na programu - Gideon 
Klein: Smyčcové trio (1944), Dvořák: Smyčcový kvartet č. 12 v F dur (,,Americký‘‘), Hans Krása: Tanec pro 
smyčcové trio (1944) a Janáček: Smyčcový kvartet č.2 (,,Intimní dopisy‘‘). Info a vstupenky viz předchozí koncert. 
 o    20.února v 19.30 se koná v Royal Festival Hall, Southbank Centre, koncert mimo Českou sérii RA. Zahraje 
London Philharmonic Orchestra a zazpívá London Adventist Chorale, oba řídí dirigent Marin Alsop a na programu 
budou:  Spirituály, Dvořákova Symfonie č. 9 v E moll – Novosvětská, Milhaudovo Stvoření světa a Varéseho Ameriky.  
Info: 0844 875 0073 a www.southbankcentre.co.uk   
o     22.února v 19.30 – opět coby součást Royal Academy of Music Czech Series v David Josefowitz Recital Hall, 
Marylebone Road, NW1 5HT – zahrají Maciej Burdzy a Ariel Lang (housle), Raphael Lang (cello), Belle Chen a Je I 
Bang (klavír) a Artesian Quartet a na programu jsou Dvořákovy Cypřiše pro smyčcový kvartet, Smetanův kvartet č.1 
- Z mého života a Houslová sonáta č.3 a Kuchyňská revue Bohuslava Martinů. Info a vstupenky viz výše. 
... a předběžná informace na březen: 
o   6.března v 18.30 se v sále Velvyslanectví Slovenska (25 Kensington Palace Gardens, London W8 4QY), koná 
přednáška prof. Marka Cornwalla pod titulem Zvědaví a kritičtí: Britové v Československu ve 30. letech minulého 
století. Vstupné 15 liber zahrnuje skleničku vína či limonády. Pořádají The Friends of Czech Historic Buildings, 
Gardens and Parks a je nutná registrace na events@czechfriends.net i když vstupenky je možné zakoupit na místě. 

***************************************************           
                         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: +442073075180, Fax: +442073233709 
    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, M embership Secretary, 
                            16 Colebrook Street, Winchester SO23 9L H . 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 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 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 
 

***************************************************    
   Vydává a rozesílá Správní výbor Velehradu-St.Wenceslaus House Charity; rediguje v tradicích Věstníku a Londýnských Listů J.M.P.Jůn 
                                                                                                       --6 -- 

mailto:events@czechfriends.net
http://www.southbankcentre.co.uk/

