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Jak dál s Velehradem: Závažné informace Správní rady 

Vážení přátelé, 
     v listopadovém a prosincovém vydání Zpravodaje jsme poskytli některé základní informace o naší 
charitě St.Wenceslaus House  - Velehrad, i o současné situaci okolo našeho londýnského střediska – 
domu Velehrad v londýnském obvodu Notting Hill. Z dotazů, dopisů a osobních kontaktů je však zřejmé, 
že mnozí naši krajané cítí potřebu dalších podrobnějších informací.  
    V komunitě kolují zprávy z nichž mnohé jsou zavádějící či mylné, někdy i zcela nesmyslné. Do této 
kategorie patří informace o tom, že Velehrad bude prodán či „vytunelován“, nebo že se bude využívat ke 
komerčním účelům, že přestane sloužit našim krajanským kulturním, společenským a duchovním 
potřebám. 
    Velehrad naše Charita koupila v šedesátých letech minulého století díky finančním příspěvkům a 
darům našich krajanů žijících – tehdy v exilu – ve Velké Britanii. Především našemu zakladateli Otci 
Langovi a jeho prozíravosti vděčíme za to, že Velehrad, který je takto již po řadu desetiletí ohiskem 
krajanského dění v Londýně, má jako Charita pevný právní základ (Charity Act 1993). Činnost 
Velehradu, včetně hospodaření s movitými i nemovitými prostředky, je pod kontrolou britské „Charity 
Commission“. Zneužívání takto konstituované neziskové organizace a jejího majetku by vyústilo v  trestní 
stíhání podle anglického práva.  
    Současná správní rada (Charity trustees), která před anglickými zákony odpovídá za řádné využívání 
prostředků Charity, je dosud bez vyjimky složena z osob, které Otec Lang dlouhá léta znal a osobně je o 
spolupráci ve správní radě požádal. I proto se správní rada cítí zavázána pokračovat v díle Otce Langa a 
jeho původních spolupracovníků a zajistit, aby naše Charita a její centrum Velehrad i nadále sloužily 
všem krajanům dobré vůle, bez rozdílu toho zda se jedná o osoby, pro které se stal Velehrad druhým 
domovem v letech, kdy v našich zemích vládly totalitní režimy, nebo o lidi, kteří přicházejí dnes na kratší 
či delší dobu do Anglie „na zkušenou“. 
    Některé dotazy, které jsme obdrželi, se týkaly jednání správní rady v roce 2007 s českým biskupem 
Esterkou působícím v USA, který navrhl organizační a finanční začlenění londýnského Velehradu do 
mezinárodní sítě českých domů v cizině a nominaci slovenského kněze Otce Vojtka do správní rady 
Charity. Ani jeden z těchto podnětů nebyl proveditelný. Nedovoluje to náš charitativní status a z něj 
plynoucí omezení na disponování s majetkem Charity. Návrh změn snad vycházel z doměnky, že 
středisko Velehrad je součástí či majetkem katolické církve. Trustees Velehradu následně 
zprostředkovali biskupovi Esterkovi relevantní informace, které jsou k dispozici od Charity Commission.                                             
                                                                                                                                                                   >>>>> 
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SVU -- Společnost pro vědy a umění ve Velké Británii 
srdečně zve všechny zájemce o umění na přednášku  

 

                                                                Dr. Vladimíra Svobody 

Zamyšlení nad třiceti tisíci lety dějin výtvarného umění 
 

v sobotu 28.března ve 14.30 hodin na Velehradě 
Po přednášce debata a občerstvení. Všichni jsou srdečně zváni. 

             Další informace obvykle na nástěnce Velehradu, na tel.čísle 020-7727-7849, nebo u předsedy           

                                                                 Milana Kocourka 01932-259-616  

  ********************************************************* 
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Jak dál s Velehradem  (pokračování ze strany 1) 

Jedním z podstatných důvodů proč Otec Vojtek nemohl být přijat do správní rady Charity byla skutečnost, 
že plat, ubytování, strava a další zajištění Otce Vojtka v Anglii byly v letech 2004 – 2008 hrazeny 
z prostředků Charity. Anglické právo takovýto souběh zájmů nedovoluje.                             

    Jiný dotaz se týkal působení Otce Faixe na Velehradě v letech 2003 – 2004: zdali je pravdou, že Otec 
Faix byl správní radou předčasně odvolán.  
    Otec Faix uzavřel s Charitou dohodu o ročním působení na Velehradě. Ke konci tohoto období byl 
požádán svou Augistiniánskou komunitou, aby se vrátil do Prahy a zároveň dostal nabídku přednášet na 
Karlově Universitě. Krajanům, kteří se zúčastnili oslavy 85. narozenin Otce Langa (a bylo nás přes 200), 
to Otec Faix sám vysvětlil ve vystoupení, ve kterém se také s námi všemi rozloučil. Otec Faix zůstává i 
nadále přítelem londýnského Velehradu a naší komunity. Nejen, že se zúčastnil pohřbu Otce Langa 
v roce 2007 ale v prosinci minulého roku opět přiletěl do Londýna pokřtít novorozenou vnučku v rodině  
jednoho z našich krajanů. Opět také navštívil Velehrad, kde se setkal se starými přáteli. Otec Faix 
zanechal světlou stopu v naší komunitě. Nelze připustit, aby vzpomínka na jeho práci mezi námi byla 
poznamenána nepravdou. 
    Někteří krajané nás žádali, aby správní rada zveřejnila důvody které ji - po dlouhém uvážení - vedly 
k rozhodnutí, aby se Otec Vojtek po čtyřech letech z Velehradu odstěhoval. Na setkání správní rady 
s biskupem Alanem Hopesem ve Westminsteru 9.února nás pan biskup požádal, abychom v zájmu 
uklidnění současné situace byli zdrženliví v poskytování těchto informací a my jsme mu to přislíbili. 
    Aniž bych chtěl tento text nadmíru prodlužovat, rád bych se ještě zmínil o dalších dvou bodech z 
jednání správní rady s biskupem Alanem Hopesem 9.února 2009.  
    Tlumočili jsme panu biskupovi přání mnoha farníků, aby i nadále byly slouženy katolické mše v kapli 
na Velehradě. Mše nečekaně ustaly v souvislosti s  odstěhováním Otce Vojtka z Velehradu. Farníci, kteří 
se v minulosti těchto mší v hojném počtu zúčastňovali očekávali, že kněz bude na Velehrad za tímto 
účelem docházet,  a to i s ohledem na tradici, kterou takto vytvořil Otec Lang i řada dalších kněží. 
Rovněž jsme biskupa Hopese informovali o projeveném přání mnohých našich krajanů, aby v Londýně 
vedle Slovak Chaplaincy byla založena respektive obnovena česká farnost (Czech Chaplaincy). V těchto 
dvou bodech pokračujeme dál ve snahách o jejich uskutečnění. Biskup Hopes, který je podle nového 
kanonického kodexu zodpovědný za pastorační potřeby katolických migrantů v Londýně, nám tlumočil už 
dříve vyslovený názor České biskupské konference, že čeští katolíci v Londýně se mohou účastnit 
slovenských mší v kostele u London Bridge. Kaple na Velehradě tak prozatím zůstává nyní k dispozici 
pro soukromé modlitby a duchovní aktivity vedené laiky.  
    Správní rada se 9.února 2009 sešla i s českým velvyslancem Janem Winklerem. Pan velvyslanec 
mimo jiné souhlasil, že se stane patronem Velehradu a rovněž přislíbil, že se osobně bude zasazovat o 
ustanovení Czech Chaplaincy v Londýně. Členové správní rady se smutkem přijali zprávu o náhlé a 
předčasné smrti pana velvyslance několik dní na to. 
    Velehrad na Ladbroke Square zůstává domovem naší komunity v Londýně.  Podle poslání Charity, jak 
je ustanovil Otec Lang a jeho spolupracovníci, Charita využívá dům Velehrad jako hostel, rezidenci, 
kulturní a společenské středisko a pomáhá krajanům. Charita má rovněž nabízet podporu v pastoračních 
a duchovních otázkách těm z krajanů, kteří jsou katolíky. O to vše bude správní rada i nadále usilovat.  
    Jak jsme vás již dříve informovali, po dokončení generální rekonstrukce společenské místnosti, která 
bude navazovat na vybudování nové kuchyňky/jídelny v přízemí Velehradu, bude možno rozšířit program 
kulturních, vzdělávacích a společenských aktivit a setkání. Budeme usilovat i o to, aby i duchovní stránka 
měla na Velehradě nadále své místo. Co se pak týče internetové website Velehradu, tu - podle dohody s 
biskupem Hopesem - získáme zpět a bude náležitě upravena.I vy můžete přispět k těmto všem snahám, 
když vyjádříte svá přání,  podněty a nabídky na obvyklou adresu (The Trustees, Velehrad, 22 Ladbroke 
Square, London W11, nebo je zašlete na e-mailovou adresu Velehradu (velehrad@hotmail.com).         
                                                                                                              Za trustees Velehradu  Antonín Stáně. 

********************************************************* 
   Máte dobré známé Brity, které by zajímalo dozvídat se více a pravidelně o Česku a Slovensku? 

Seznamte je s British Czech and Slovak Association 
  
 A přijdťe 31. března  na diskusi s prof. Petrem Demetzem, autorem knihy Prague in Danger 

o letech nacistické okupace Československa. Začátek v 18.30 na velvyslanectví ČR 
 

Podrobnosti o členství i programu si prosíme vždy potvrdťe na adresách: secretary@bcsa.co.uk (e-mail) nebo  
 BCSA, 643 Harrow Road, Wembley HA0 2EX, případně telefonem na 0208-902-0328 či faxem 0208-795-4875 

********************************************************* 
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Náhlé úmrtí velvyslance Jana Winklera 
je bolestnou ztrátou i pro český Londýn 

 

Té bolestné zprávě se zprvu ani nechtělo věřit. V pondělí 16. února náhle ve  

věku 51ti let v Londýně zesnul, údajně na selhání srdce, velvyslanec České  

republiky ve Velké Británii JUDr Jan Winkler. Podle českého ministerstva 

zahraničí tak Česká republika ztratila jednoho z nejvýznamnějších a nejváženějších 

diplomatů s vynikajícím citem pro zahraniční politiku a širokými znalostmi  

mezinárodních vztahů, díky kterým zastával dvakrát funkci náměstka ministra 

zahraničí. Ministr Karel Schwarzenberg přijal informaci o jeho úmrtí s hlubokým 

zármutkem a vyslovil v kondolenčním dopisu rodině upřímnou soustrast, pravilo 

se dále ve zprávě. Winklerových diplomatických schopností a rozhledu i jeho taktu 

a skromnosti si podle našich zpráv z Whitehall velmi cenilo i britské ministerstvo          

zahraničí a v poslední době oceňovalo i jeho důstojné, zasvěcené a přitom svěží             
a neotřelé prezentace v souvislosti s českým předsednictvím Evropské unie.  

      Pardubický rodák Jan Winkler vystudoval práva na Karlově univerzitě a získal doktorát v roce 1981, aby pak 

nastoupil jako podnikový právník u Československých státních drah. Brzy po pádu komunismu pak pět let působil 

jako kvestor Karlovy univerzity a mezitím získával zkušenosti a další vzdělání na stážích na University of Sussex, 

London School of Economics, Basel Universitat a University of Pitsburgh a stal se také členem britské Association 

of University Administrators. Pak pracoval ve funkci ředitele odboru plánování a analýz Ministerstva zahraničí a o 

dva roky později byl jmenován náměstkem. Mezi lety 1999 a 2003 pracoval v řídících a poradních funkcích u 

mezinárodních firem Andersen Consulting, Accenture, Price Waterhouse Coopers a IBM Consulting. V roce 2003 

byl jmenován náměstkem ministra zahraničí pro bezpečnostní politiku a nakonec, v roce 2005 byl jmenován 

velvyslancem u Dvora svatého Jakuba, jak zní oficiální britská diplomatická akreditace. Dr. Jan Winkler byl také 

členem mnoha profesionálních i společenských organizací, včetně Masarykova demokratického hnutí, Občanského 

institutu, Rady Národní galerie, Duke of Edinburgh Award, holandské European Higher Education Society a IMHE 

Programme u OECD v Paříži. Jana Winklera oplakávají žena a tři děti. Smuteční ceremonie za účasti ministra 

Schwarzenberga se konala 25. února na vojenském letišti ve Kbelích, kam speciální letadlo přivezlo jeho ostatky...  

      My v Londýně jsme velvyslance Jana Winklera znali coby obětavého a neúnavného vlastence a propagátora 

české věci v duchu odkazu Jana Masaryka, a to včetně oné jiskry a osobitého humoru. Z jeho záliby v dějinách 

těžili poučení nejen Britové, ale i naše londýnská komunita a nelze zvláště pak nevzpomenout i jeho zaujetí 

posledními Přemyslovci a našimi letci a vojáky ve Velké Británii během Druhé světové války. V poslední době se 

Jan Winkler zajímal intenzivněji i o Velehrad, v čemž prý hrálo roli jak jeho hluboké katolické přesvědčení, tak i 

obdiv k dědictví otce Langa. Jeho návrh Správnímu výboru, že převezme nad Velehradem záštitu a stane se jeho 

patronem a že se postaví za založení Czech Chaplaincy v Londýně, hovoří samy za sebe. Co se týče britské 

politické veřejnosti a diplomatického sboru, jedním z posledních jeho vystoupení byl projev na koncertě v 

londýnském Barbicanu, dirigovaném Jiřím Bělohlávkem a za účasti dvou českých sólistů u příležitosti zahájení 

českého předsednictví Evropské unie. Velvyslanec Jan Winkler v něm s humorem přirovnal naše předsednictví k 

čerstvému motorovému oleji, bez jehož blahodárného působení se neobejde žádný automobil. Snad jej na věčnosti 

potěší, tak jako on srdečně rozesmál diplomaty a britské politické a kulturní činitele, když my budeme v podobném 

duchu jeho odkazu s vděčností vzpomínat na jeho opravdu blahodárné zjemňování chodu všech těch kol a koleček 

česko-britského diplomatického dialogu i české londýnské komunity. RIP Jane Winklere. Nezapomeneme!   /jn/ 
 

Vítězný únor 1948 ... 
Naše společnost opět vzpomíná na „únor 1948“, na jeho důsledky, které přinesly našemu národu nesmírné utrpení a 

velké škody mravní i materiální. Každoročně se vzpomíná, aby mladá generace, která to nezažila, nezapomněla. 

Zdá se ale, že to není schopna pochopit. Nevidí totiž zvláště duchovní a hodnotové škody způsobené národu. Tyto 

škody určitým způsobem ovlivňují také dnešní neblahý duchovní, mravní stav naší společnosti. 

       Naše revoluce byla příliš sametová. Nemyslím, že jsme měli komunisty, hlavně ty zodpovědné, pověsit. 

Tomuto zlu se ale bohužel nedostalo ani onoho minimálního morálního odsouzení. A komunisti sami se od něho 

nikdy nedistancovali a nesou ho dál. Naopak, působí v našem systému skrytě. Nebyla provedena žádná hluboká 

analýza hodnotových základů zla komunistického systému: nenávisti a lži. Nový režim jsme nezaložili na pravdě, 

právu, spravedlnosti a duchovních hodnotách ani na pořádných zákonech, které měly naši transformaci řídit a 

chránit. Naivně se mnozí  politici (s komunismem v hlavách)  domnívali,  že  nejprve je  důležitý  hmotný    základ,  

ekonomická transformace, a to „ostatní“ prý přijde „samo“. Marxistický názor o základně a nadstavbě, způsob 

myšlení, mnohdy  zůstává...                                                                                                                         >>>>>>>> 
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JUDr Jan Winkler 

7.5.1957 - 16.2.2009 

 



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

Vítězný únor 1948... (pokračování) 
      Utrpení všeho druhu tolika lidí, ztráty na životech, které zločinný režim způsobil, jsou nevyčíslitelné. Duchovní 

škody – ty jsou ovšem naprosto nespočitatelné! Pronásledování, které jsem od komunistů ve svém životě zažil 

(nebyl jsem vězněn ani týrán, patřím k mladší generaci), jsem díky své víře dokázal zpracovat tak, aby to jako 

veliká zkušenost posloužilo k mravnímu upevnění mého života a posílilo mou víru. Vím, že bylo mnoho lidí, kteří 

se tomuto režimu zla stavěli na odpor a dokázali nasazovat i své životy, šířit naději a povzbuzovat v beznaději. 

Ano, i církev tohle dělala. Je třeba na naše hrdiny nezapomínat ... 

       Když čtu dnes vzpomínky na naši minulost a různá hodnocení komunistického totalitního období, mrzí mě, že 

právě ta stránka duchovních škod není dostatečně vyhodnocena. Vím, jak je to těžké, ale ani pokus o to tu není.  

Komunismus jako systém padl, ale mnoho z něj zůstalo (často neuvědoměle) v hlavách a myšlení postižené 

generace. Bylo by záslužné, kdyby se při letošním dvacátém výročí pádu systému zla někdo chopil toho úkolu a 

udělal důkladnou analýzu morálních škod a učinil pokus o návrh revize kultury života naší současnosti, která s 

sebou vleče těžké dědictví minulosti ...                                       - z webových stránek kardinála Miloslava Vlka - 
 

Zpravodajství z domova i Londýna 
 

* Zádušní mši za zesnulého velvyslance České republiky v Londýně  

Jana Winklera, kterou připravuje české velvyslanectví se bude podle  

zdrojů údajně konat začátkem dubna v hlavním chrámu jezuitské  

provincie ve Farm Street ve čtvrti Mayfair, kde se po mnohá desetiletí  

konaly naše slavnostní mše a také pohřeb Otce Langa.Upřesnění příště. 
 

*  Senát parlamentu České republiky předložil návrh zákona o volební 

účasti krajanů ve volbách do poslanecké sněmovny i do senátu. Po  

vládním doporučení bude nyní návrh schvalovat i poslanecká sněmovna 

a už v příštích volbách by krajané mohli korespondenčně volit. 
 

* Vánoční sbírka na obnovu Velehradu vynesla podle Správního výboru  

jen v šecích 805 liber a dárcům byly poslány děkovné karty. 

Správní výbor ještě jednou tímto opravdu srdečně děkuje všem dárcům. 
 

* Na londýnské třídě The Mall, vedoucí od Buckinghamského paláce 

k oblouku admirality, byl za přítomnosti královské rodiny 24. února 

odhalen pomník královny Alžběty, královny  matky, která zemřela ve  

věku 101 let v roce 2002. Pomník na schodech k ulici Calton Gardens, jen pár metrů od přeneseného pomníku 

jejího manžela, krále George VI. ztvárnil sochař Paul Day, autor pomníku Bitvy o Británii na nábřeží Temže u 

parlamentu. Schodiště zdobí panely, připomínající životní osudy královny, včetně období nacistického 

bombardování Londýna, když odmítla město opustit a navštěvovala vybombardované čtvrti, aby posílila morálku 

obyvatel. Na královnu Alžbětu vzpomínají i bývalí letci z našich perutí Královského letectva, zejména ze stíhací 

310. v Duxfordu, kde během návštěvy, po vyznamenání letců králem, si s nimi královna zahrála cvrnkanou hru s 

mincemi, zvanou ,,Shove a penny''. Prkenko od hry bylo zarámováno a je v muzeu v Praze dodnes. Pro 68. noční 

stíhací peruť, která byla v době královské návštěvy tvořena převážně našimi letci, královna zas navrhla znak perutě, 

když jim bez váhání řekla, že když mají tak dobré oči pro noční boj, měli by mít ve znaku sovu.  

 

                                 

                          

                                             
  

 
 
 
 
 
 
 
Znak naší 68. noční stíhací 
perutě RAF, dle návrhu 
královny Alžběty...  

********************************************************* 
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"Vezmi si, Pane, 
a přijmi 
celou mou svobodu, 
mou pamět', 
můj rozum a  
celou mou vůli, 
všechno co mám a vlastním. 
Tys mi to dal, 
tobě to vracím, 
všechno je tvé, 
nalož s tím zcela podle své vůle. 
Dej mi  svou lásku a milost, 
nebot' ta mi stačí. 
 

(Z duch. cvič. Sv. Ignáce z Loyoly) 

 
 
Z kartičky vytištěné pro zádušní mši za  

Otce Josefa Kadlece, která se konala v 

pražském kostele sv. Ignáce 16. února. 

 

ZAJÍMÁ VÁS ČESKÁ A SLOVENSKÁ HUDBA?  STAŇTE SE ČLENEM 
 

                The Dvořák Society  
              for Czech and Slovak Music 
    
    Společnost sdružuje zájemce o českou a slovenskou hudbu a jako    
  registrovaná charita pomáhá hudebníkům a hudebním 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 

 

 



********************************************************* 
Z korespondence Výkonného výboru... 
,,...Je potrebné aby ludia počuli a prečítali si, čo sa naozaj stalo. Verím, že sa tak stane aj v dalšom čísle Vestníka. 

Dúfám, že sa potom otvoria oči viacerým luďom a prestanú dezinformacie a očiernovanie slušných ludí. Konečně 

sa povie pravda. Nielen jedna část. Som nesmierne ráda, že ste poznali aj nebohého Otca Pazderku a nášho Otca 

Langa. Skutočne sme dostali velké privilegium žit´ vedla týchto ludi, však? Velehrad potrebuje kňaza a je naozaj 

jedno, kde bude bývat´; podstatné je, aby tu bol pre nás, pre komunitu. Je naozaj škoda, že ludia, ktorí príšli z 

velkolepým posláním šírit´ evanielium aj do civilizovaných krajín ako je Velká Britania, zutěkajú pred takýmito 

maličkosťami.  

    Já verím, že Velehrad ostane Velehradom, tým ktorý sme poznali já, Vy a množstvo ludí, ktorí žijú, alebo boli 

časťou česko-slovenskej komunity. Otec Lang všetkých stmeloval  a mal v sebe charizmu ktorá priťahovala 

mladých ludí, hoci už mal vyše 85 rokov. Tomu já hovorím líder. Zvlášť preto by sme sa nemali dat zastrašit´ 

luďmi, ktorí zabúdaju na to, prečo bol a kym bol Velehrad založený a kolke úsilie to stálo.  

    Móžem Vas ujistit´, že sa budem snažit´, aby sa na Velehrad nezabudlo. Začínáme sa modlit´ za Velehrad teraz v 

piatok v kaplnke. Pozýváme všetkých Čechov a Slovakov veriacích aj neveriacích, aby spoločně v modlitbe k Bohu 

sme potiahli za jeden koniec. Za SPOLOČNÝ VELEHRAD...''               (adresa odesilatelky uchována v redakci) 

 

Nenechte si ujít, aneb kultura v Londýně v březnu... 
 

* 1.března v 18.30 zahrají Ruth Palmer (housle), Alexej Grynyuk (klavír) a Geoff Palmer (zazpívá šansony). Na 
pořadu budou Janáčkova Sonáta pro housle a klavír, Dvořákova Romance v f mol Op.11 (B38), Brahmsova Sonáta 
pro housle a klavír č. 3 v d moll, Op. 108, a Bartókovy Rumunské tance. Info: London Chamber Music Society, 
King's Place,York Way, London N1 9AG (www.kingsplace.co.uk) 
 

* Od 6.března do 4.května se bude pod záštitou londýnského Českého centra u příležitosti českého předsednictví 
Evropské unie konat putovní festival českých filmů (od komedií až po historické dokumenty) v různých městech 
Spojeného království.  
    Londýnská promítání zahájí film dokumentaristky Heleny Třeštíkové René v 18.15 v Curzon Renoir Cinema 
(0871-703 3991) a zavítá opět do Londýna (The Ritzy Cinema, 0871-704 2065) 29.března.  
    Film Vladimíra Michálka O rodičích a dětech bude uveden opět v Curzon Renoir 7. března od 15.30 a vrátí se do 
Londýna (Greenwich Picturehouse, 0871-704 2059) 29. března.  
    Film Jana Hřebejka Medvídek uvede také 7.března, ale od 18.15, Curzon Renoir Cinema a 26. března 
Greenwich Picturehouse.                                                          
    Portrét prezidenta Havla ztvárněný režiséry Pavlem Kouteckým a Miroslavem Jankem uvede pod názvem Občan 
Havel Curzon Renoir 8.března ve 14.30 a Greenwich Picturehouse 12. dubna.  
    Dva archivní dokumenty osudů filmařské rodiny Čvančarovy od režiséra Jana Šikla pod názvem Polibky od milé 
a Nashledanou v Denveru představí Curzon Renoir Cinema 8.března ve 12.15 a The Ritzy London 15. března.   
    Komedii Jana Svěráka Vratné láhve uvede Curzon Renoir v Londýně 8. března a Greenwich Picturehouse  22. 
března.  
    Filmy budou v rámci festivalu také promítány v Aberdeenu (The Belmont Picturehouse), v kině Duke of York's v 
Brightonu, v Arts Picturehouse v Cambridge, v Chapter Cinema  v Cardiffu, ve Filmhouse, Edinburgh, v 
Picturehouse at FACT v Liverpoolu, v Tyneside Cinema, Newcastle, v Cinema City v Norwich, Harbour Lights 
Picturehouse v Southampton a v City Screen Picturehouse, York. (Podrobnosti České centrum, Londýn. Dubnová a 
květnová představení příště). 
 

* 11.března uvede v 19.30 London Philharmonic Orchestra pod taktovkou Christopha Eschenbacha a se sólistou 
Danem Muellerem-Schottem (cello) Dvořákův Koncert pro cello v b moll Op.104 (B191) a Brahmsovu Symfonii č. 1 
v Royal Festival Hall, South Bank.                                                                                                                  
 

*  Ve dnech 12., 17. a 19. března v 19.30 a 14. a 21. března v 18.30 uvede English National Opera, Colliseum 
Janáčkovu operu Jenůfa. Colliseum, St.Martin's Lane (0871-911 020). 17. března bude opera uvedena předmluvou 
Johna Tyrrela v 17.30.                                                                                                                                        >>>>>>> 
 

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

                   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 
 

Sviatosť pokánia (svätá spoveď) - pred každou svätou omšou i po každej svätej omši  

a taktiež po dohovore s duchovným otcom. Tel. (mobil): 07871 033 445 
 

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

Nenechte si ujít, aneb kultura v Londýně v březnu... (pokračování) 
 

* 12.března se bude v knihkupectví Foyles, 113-119 Charing Cross Road, WC2H 0EB konat pod záštitou Českého 
centra a Literature Across Frontiers prezentace dvojjazyčné antologie šesti českých básníků pod názvem Six 
Czech Poets.  Účastnit se budou tři uvedení současní (Viola Fisherová, Pavel Kolmačka a Petr Halmay).  
 

* 13.března v 19.30 uvede English Touring Opera Janáčkovu operu Káťa Kabanová v Hackney Empire, Mare 
Street, Hackney, vých. Londýn (podrobnosti: www.hackneyempire.co.uk). 
 

* 14. března v 19.30 uvede Nash Ensemble pod taktovkou Thierry Fishera a se sopranistkou Bernadou Fink 
Dvořákovy Písně lásky Op. 83 (B160) coby světovou premiéru aranžma Davida Matthewse pro hlas a smyčce, 
Brahmnsovy Liebeslieder Waltzer Op.5, Sukovu Meditaci na chorál Svatý Václave pro smyčcový kvartet a 
Dvořákovu Serenádu v e dur pro smyčce Op.22 (B52). Wigmore Hall, Wigmore Street, (020 7935 2141). 
 

* 14.března se bude také konat prezentace druhého dílu známé učebnice Češtiny Lídy Holé pro cizince pod 
názvem NEW Czech Step by Step II. Ve 14 hodin v Českém centru, 13 Harley Street, W1G 9OG. Prezentace a 
workshop. 
 

* 27.března v 19 hodin vystoupí BBC Orchestra a BBC Singers pod vedením dirigenta Jiřího Bělohlávka se sólisty 
včetně Williama Burdena (tenor) a Andrease Jaggiho (tenor) v koncertním provedení opery Bohuslava Martinů 
Julietta (H253). Barbican Centre, Silk Street, London (020-7638 8891). Hodinu před koncertem úvodní přednáška. 
 

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

    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 nové informace o londýnském Velehradě 
 

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

REDAKCE VELEHRADSKÉHO Z(S)PRAVODAJE 
       vyzývá všechny české a slovenské krajany, kteří by chtěli občas přispět zajímavou zprávou, úvahou,  

        vzpomínkou či upozorněním, aby se nebáli posílat příspěvky na adresu trustees, výboru či správy 

Velehradu, 22 Ladbroke Square, London W11 3NA s označením pro Velehradský Z(s)pravodaj, nebo přes        

                                               internet na e-mailovou adresu: velehrad@hotmail.com 
 

Redakce ráda zveřejní i krátké dopisy čtenářů na různá krajansky zajímavá témata. Zvlášť vyzýváme naše veterány z  

Královského letectva či naší armády v Británii během Druhé světové války, aby nám připomínali slavná výročí a své 

přátele a známé z těch slavných dob. 
 

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

                                         Czech and Slovak Club in London 
     Chcete si pochutnat na tradičních českých a slovenských jídlech a napít se dobrého piva z našich končin? 

               

                Stačí skočit do metra a dojet do stanice West Hampstead (NW6) a o pár stovek metrů níž,  

                                   v ulici West End Lane číslo 74, Vás čeká vytoužené pohoštění... 
      
                 Restaurace otevřena od úterý do pátku 17 -22.30 hod a klub 17 - 23 hod, v sobotu a neděli 12 - 22.30 hod,  

                  klub 12 - 23 hodin. 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? 

 

Zkontaktujte Czech Centre, 13 Harley Street, London W1G 9QG 
Telefon: +44-207-307-5180, Fax: +44-207-323-3709 

 

     České Centrum pořádá a spoluorganizuje výstavy, přednášky, koncerty a další propagační akce,     
                            informuje Brity o možnostech podnikání, vzdělávání a podobně... 
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