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30 let svobody a co dál...  
 

Je chvályhodnou skutečností, že zatímco komunisté pyšně 

nazývali svůj puč z roku 1948 ,,Vítězným únorem‘‘, dosud se 

u nás nevžilo žádné podobné označení pro listopad 1989, ani  

ten západoevropský ,,samet‘‘. Je to dobře, neboť na rozdíl od  

roku 1948 a letos už před 30 roky -- tedy vlastně téměř před  

celou jednou generací -- to nebyl žádný puč. Šlo prostě o  

výraz rozhořčení Čechů a Slováků se zhnilým režimem,  

sloužícím zájmům Moskvy a nikoliv vlastním obyvatelům.  

S režimem, který už nebyl schopen orientovat se a fungovat v  

měnících se mezinárodních hospodářských a politických        Praha před 30 lety: Zhroucení komunistického režimu (foto Lubomír Kotek) 

podmínkách a na pozadí komunikační revoluce. A bez tradiční   

moskevské podpory už neměl sílu k represi a vlastní obraně, ani před zvonícími klíči na náměstích.  

   Někteří pamětníci oněch událostí dnes nejsou spokojeni s vývojem během oněch třiceti let. Poukazují na fenomen  

oligarchů, tedy rychle se novým podmínkám přizpůsobujícím ,,kapitánů‘‘ komunistického hospodářství, či jen 

bezskrupulozních hochštaplerů, zbohatlých na úkor spoluobčanů. Poukazují na korupční skandály (kterých ovšem za 

komunistů nebylo, neb se vždy daly mezi soudruhy ututlat) a na neschopnost řady vlád úspěšně řešit nové domácí 

problémy a aktivně spoluformovat mezinárodní rozvoj, jak by se slušelo na představitele mladé demokracie.  

   Demokracie ovšem není daný a neměnný stav věcí a neustále se vyvíjí, někdy k horšímu, jindy k lepšímu, podle 

schopností zvolených představitelů a nálad a aktivity občanů. Mladá generace je ovšem více optimistická ohledně 

budoucnosti a kritická k těm starším a jejich minulým chybám. Ti se hájí, že po 40 letech komunismu nebyly 

k dispozici zkušenosti z minulosti, nebo když byly, nebyl na ně brán příliš ohled. O co více musíme závidět naší 

prvorepublikové generaci, kdy přechod od Rakouko-Uherska byl jen namnoze politický a hospodářství běželo dál 

svým zaběhaným rytmem a bylo pak rozvážně modernizováno a vylepšováno. Politicky také dál fungovaly staré 

principy místní i celostátní politické morálky a společenských zvyklostí. Tehdy také ještě nebylo nikde na západě vidět 

neblahý posun ke společenské entropii, čili dlouhodobému ustávání společenského pohybu arogantním omezováním 

aktivity občanů státním aparátem ve jménu jejich ,,zdraví a bezpečnosti‘‘ na jedné straně a populistickým slibováním 

modrého z nebe na straně druhé v řadě evropských zemí.   

   Nenaříkejme však! Statisticky se doma ve vlasti mají naši spoluobčané zjevně nejlépe ze všech postkomunistických 

zemí a také (a na tom není nic divného, snad jen, že bývalo mnohem lépe, když jsme byli před válkou v tomto ohledu 

pátí v Evropě). Co se však týče politiky, občané sice dokáží podepisovat petice a organizovat velké demonstrace, ale 

založit novou politickou stranu se jim jaksi nechce. A poslanci se stále nemohou dohodnout na novém zákonu, 

abychom nebyli na stopadesátém místě ve světě co do složitosti povolení ke stavbám, včetně lineárních. Takže ČR a 

SR jsou vlastně ,,normálními‘‘ demokraciemi a jaké dál budou, je v intencích listopadu 1989 na občanech! /jn/ 

*************************************************** 
               Správní rada londýnského Velehradu srdečně zve všechny krajany na představení                            

            Divadla Viola z Prahy: ,,Slovopády zpoza louže‘‘                             

      Večer z poezie českých a amerických beatniků (Kainar, Hrabě, Bukowski, Corso, Ferlinghetti, Di Prima), živá    

                            hudba – klavír/zpěv – Voskovec a Werich, Kryl, Suchý a Šlitr apod. 

 Hrají a zpívají: Radka Tesárková, Josef Hervert a Martin Rudovský  Dramaturgie/režie/výtvarná spolupráce: Jiří Ratajík               

            2. listopadu 2019 v 19 hodin na Velehradě, 39 Lonsdale Rd, SW13 9JP  

         

        Vstupné dobrovolné (do klobouku)   RSVP ludmilastane@gmail.com nebo text na 07468-570 551   

  Nejbližší metro Hammersmith a pak 15 minut pěšky přes most, nebo vlakem a autobusy 533 a 219 ze stanice Barnes Bridge či autobusem 33 ze stanice Barnes.       

*************************************************** 
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ZPRÁVY Z LONDÝNA A KOMUNITY 

Svatováclavská opět slavila úspěch 
Svatováclavská na londýnském Velehradě se letos opět více 
než vydařila a dokonce i uplakané počasí na pár hodin 
ustoupilo slunci a tak se mohli účastníci ,,přelít‘‘ i do zahrady. 
   Oslavy začaly ve dvě mší, celebrovanou Otcem Vojtěchem  
Novotným, vicerektorem římského Nepomucena a ten se v 
promluvě věnoval sv. Václavovi coby příkladnému křesťanu  
své doby. Bylo pozoruhodné, jak záhy po přijetí křesťanství 
jeho dědem Bořivojem a babičkou Ludmilou, která Václava  
kvůli zaneprázdnění matky Drahomíry vládnutím vychovala, 
se na českém nebi objevili hned dva světci: babička a vnuk. 
O sv. Václavu bylo napsáno mnoho legend i svědectví a je  
potěšitelné, že zemský patron se také dokázal postavit  
nepřátelům v boji a dokonce i bratru Boleslavovi, který jej  
přišel zavraždit, vyrval meč a odhodil jej, na sluhy ukrutného 
bratra však pak nestačil. O podobě našeho Vévody české země 
a o jeho stylu vládnutí jsem pak na základě sochy Petra  
Parléře ze Svatováclavské kaple pražské katedrály a jiných  
vyobrazení i dobových kronik pohovořil po úvodním slově 
ing.Antonína Stáněho. Ten za Správní radu velehradské  

charity všechny přivítal ve druhé části odpoledne. 
   Pak následoval koncert oblíbeného Guildhall Tria a po  
něm se pódium rozeznělo jucháním tanečního souboru ze  
spřáteleného streathamského Okénka. Nejdříve děti a pak  
i dospělí sklidili zasloužený potlesk přítomných.               Dva záběry ze svatováclavské mše v Espinosově sále , pohled do řad krajanů  

   Děti si mezitím užívaly svůj vlastní program a dospělí se    před zahájením další části programu v Černínově sále a přednáška o podobě, 

po tanečních číslech začali posilovat chlebíčky, koláčky a      a důkazech statečnosti sv. Václava, přednesená mnou s odkazy na prameny... 
dalšími tradičními českými a slovenskými pochoutkami a  
pivem či vínem a byla navázána a obnovena mnohá přátelství. 
   Po občerstvení – jak už bývá léta na londýnském Velehradě 
zvykem, došlo na cymbál Marty s doprovodem houslí Leony a  
na zpěv národních či znárodnělých českých, moravských a  
slovenských písní a písniček z různých časů i oblastí. 
Mnozí noví hosté nešetřili chválou organizace odpoledne i přes 
neobvyklé množství lidí, ale jak už řečeno, slunce se pak na  
nás usmálo a skupiny krajanů se ,,přelily‘‘ i do zahrady...                                                      
 

Záslužná propagace české hudby... 
Jen o pár dní později se na Velehradě konal skvělý koncert 
,,Emmy Destinn Young Musician Finals‘‘ a letošní vítězové 
sklidili bouřlivý potlesk plného sálu. Porotu tvořili odborníci ve 
složení Karel Janovický, Jarmila Karasová, Yvette Bonner a 
za Velehrad pak Ludmila Stáně.  
   Hlavní cenu získala sopránistka Milly Forrest a další ceny  
pak pěvci Mark Christian Bautista a Katy Thomson a cenu za  
nejlepší doprovod zaslouženě získala Raya Kostova. A byla to,  
jako už obvykle, když jde o akci Nadace Emmy Destinnové,  
skvělá propagace české hudby (viz také snímky na str. 4).  
 

Velehradské mše v novém školním roce   
 

Na přání krajanů, kteří nyní plánují své nadcházející 
cesty do vlasti i jinam či chtějí koordinovat program se  
svými dětmi či rodinnými plány, uvádí správní rada po dohodě biskupů opět program na nový akademický rok. Mše se 
vždy konají v neděli ve 14 hodin v Espinosově sále Velehradu a krajané po nich rádi při kávě pobesedují.  
 

8. prosince – Mikulášská (před nadílkou)                  5. dubna - 6. neděle postní - Květná neděle (Velikonoce) 

5. ledna – Zjevení Páně (Tři králové)                      10. května – Svatojánská (před poutní slavností)                                         

2. února - Svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice)    7. června - Slavnost Nejsvětější Trojice                                         

8. března - 2. neděle postní (předvelikonoční rozjímání)    5. července - Slavnost sv. Cyrila a Metoděje                                        

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

             správní rada londýnského Velehradu zve srdečně krajany na ,,Dušičkovou‘‘ 

        Českou mši svatou v neděli 3. listopadu ve 14 hodin 

                 kterou bude sloužit P. Tomáš Roule z Nepomucena v Římě 
  

          na Velehradě, 39 Lonsdale Road, Barnes, London SW13 9JP Po mši se účastníci sejdou na kávu 
                        

                                   Další informace na www.velehrad.org.uk a ludmilastane@gmail.com ( a 07468 570551) 
   Nejbližší metro Hammersmith a pak 15 minut pěšky přes most, nebo vlakem a autobusy 533 a 219 ze stanice Barnes Bridge, či autobusem 33 ze stanice Barnes 

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

Budeme vzpomínat na naše zemřelé  
během listopadu 
Budou mezi nimi hrdinové z Bitvy o Británii, která  
oficiálně skončila právě koncem října před 79 roky a také  
Otec Jan Lang, k jehož hrobu v jezuitské části hřbitova v 
Mordenu míří leckdy skupinky krajanů, zvláště pak na  
Dušičky. Dále vzpomeneme generála Miloslava Kašpara 

z generálního štábu čs. armády za války a vlivného 
předsedy legionářů v exilu (4.11.2009), dále pak mluvčího 
Benešovy londýnské vlády za války a skvělého novináře 
a organizátora Josefa Jostena MBE (29.11. 1985) a také 
P. MUDr Josefa Kadlece SJ, světového odborníka WHO  
na bioetiku, dlouholetého pomocníka Otce Langa i přítele  
mnoha rodin zde i v Americe (31.11.2008).  
 

Velehradská školička bude pokračovat 
Na londýnském Velehradě budou opět pořádány kroužky  
češtiny pro malé děti. (3 - 5 let a 5 – 7 let). Začneme v  
neděli 17.listopadu od 15ti do 16.30ti. Informace na  

ludmilastane@gmail.com 
 

Úspěšná prezentace našich ,,Start-upů‘‘ 
Prezentace českých nových a úspěšných firem, tzv. 
start-upů britským investorům se konala 30. září na  
velvyslanectví ČR a o den později v sídle známé PWC. Šlo 
o čtyři české firmy z oblasti elektroniky a marketingu v  
rámci prezentací dvacítky firem ze zemí visegradské  
čtyřky a už o pátý ročník této akce. Britští investoři 
se velmi zajímají o nadějné nové podniky ze střední Evropy 
a jsou ochotní v ně investovat a akce je pro ,,naše 
chytré kluky‘‘ možnosti průniku na mezinárodní scénu. 
 

Kniha o čs. uprchlicích zaplní mezeru  
Nová kniha Jany Barbory Burešové je významným  
příspěvkem ke studiu československých žen exulantek,  
tedy tématu, které dosud nebylo zpracováno. Název 
studie sice není přiíliš lákavý pro normálního čtenáře a  
zní: ,,The Dynamics of Forced Female Migration from 
Czechoslovakia to Britain 1938 – 1950‘‘, avšak zachycuje 
onu vlnu emigrace, tedy před nacismem po Mnichovu     Další záběry ze Svatováclavské na Velehradě: Guildhall Trio v akci, a tanečníci z 
a také poválečnou repatriaci. Kniha přináší rozhovory s    Okénka (jejichž nejmenší umělkyně ve chvíli odpočinku rozesmávály krajany) 
těmito ženami a odhaluje tak jejich motivy a rozhodnutí  
emigrovat i zkušeností, včetně služby v armádě a různých  
čs. i britských organizacích. Knihu vydalo oxfordské  
mezinárodní nakladatelství Peter Lang.                     
                                                                                                                                            

Česká škola hledá učitele 
BCSA hlásí, že Česká škola bez hranic hledá dobrovolníky 
učitele na soboty v Islingtonu a/nebo na středy v 

Harpenden. Info: Adéla Herbsová, info@czechschool.org.uk  
 

ZPRÁVY Z DOMOVA VE ZKRATCE 
o    Prezident Miloš Zeman byl propuštěn z Ústřední  

vojenské nemocnice, kde se léčil pro údajnou poruchu 
výživy a za dva roky zhubl o 20 kg. Zeman měl v televizi 
Barrandov prohlásit, že BIS, tedy kontrarozvědka, by se měla věnovat boji proti ekonomické kriminalitě, včetně 
korupce, ,,místo honění čínských a ruských špionů‘‘. Uzdravený prezident má k 17.11. vyznamenat přes 40 osob.  

*************************************************** 
                Správní rada londýnského Velehradu srdečně zve krajany na diskusní večer s v Praze žijící 
 

                dr. Barbarou Day MBE u příležitosti 30. výročí zhroucení komunistického režimu 
                 

                Spisovatelka, překladatelka, univerzitní učitelka, bojovnice proti komunistickému režimu a organizátorka   
                disidentských kurzů nadace Jana Husa a autorka knih ,,Velvet Philosophers‘‘ a ,,Trial by Theatre‘‘ a též milovnice           
                českého jazyka a kultury pohovoří o PODZEMNÍCH UNIVERZITÁCH v ČESKOSLOVENSKU V 70. a 80. LETECH 

                    

 v sobotu 9. listopadu v 15 hodin na Velehradě, 39 Lonsdale Rd., Barnes, London SW13 9JP 
          

       Po programu lehké občerstvení. Prosíme dejte vědět do 7. listopadu kolik vás přijde na ludmilastane@gmail.com 
 

*************************************************** 
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ZPRÁVY Z DOMOVA VE ZKRATCE 
O   Desiatka sudcov slovenského Najvyššieho súdu vyzvala 
podpredsedníčku Jarmilu Urbancovú, aby odstúpila z  
funkcie, uviedla TASR. Dovodom má byť zverajnenie časťi  
komunikácie z trestného spisu obžalovaného Kočnera z  
ktorej vyplynulo podozrenie z jej kontaktu s kriminálne  
závadovými osobami a zneužívanie funkcie. Urbancová sa  
bráni, že s kriminálne závadovými osobomi, či s ľuďmi z  
tzv. mafiánskych zoznamov nijaký kontakt nemala.  O  

21. srpen má být v kalendáři uveden jako ,,Den památky  
obětí invaze a následné okupace vojsky Varšavské smlouvy‘‘ 
poté, co byl návrh schválen ve sněmovně parlamentu ČR 
hlasy všech stran kromě KSČM, ze které pro něj hlasoval   Závěr letošní Svatováclavské patřil zpěvu lidových písní za doprovodu cymbálu a 

jediný poslanec, Jiří Dolejš.  O   Strana Smer expremiéra  houslí; porota soutěže Emmy Destinn Young Musician Finals s vítězkou Milly 
Fica má v Košiciach problémy. Dve stranícke organizácie    Forrest a dole tři další vítězové Bautista, Thomson a Kostova (viz zprávu str.2) 

sú tam bez členov pretože ich členovia si k začiatku         Dole: Připomínka vzpomínky MAFCSV na naše veterány v Brookwoodu 27.11. 
októbra členstvo pozastavili, napísal denník Korzár podľa  
informácií bývalej europoslankyne a krajskej  
podpredsedníčky Smeru Moniky Smolkovej, ktorá po  
eurovoľbách bola jednou z iniciátoriek výzvy predsedníctvu  
za odstúpenie Roberta Fica a Roberta Kaliňáka z funkcií. 

O    Sněmovna po delším jednání schválila výroční zprávy 
o hospodaření a činnosti České televize za roky 2016 a  
2017 a nyní ještě bude schvalovat rok 2018. 
 

DUCHOVNÉ SLOVO 

Apoštolský list Aperuit illis  
pápeža Františka 
ustanovuje slavenie Nedele Božieho slova ( úryvok z úvodu) 
 

„Vtedy im otvoril myseľ, aby porozumeli Písmu“ (Lk 24, 45). 
To bol jeden z posledných činov zmŕtvychvstalého Pána 
pred jeho nanebovstúpením. Zjavil sa apoštolom, keď boli 
spolu zhromaždení, lámal s nimi chlieb a otvoril ich myseľ 
pre porozumenie Svätého písma. Týmto ustrašeným a 
sklamaným ľuďom odhaľuje zmysel veľkonočného                
tajomstva: totiž, že podľa večného plánu Otca mal Ježiš 
trpieť a vstať z mŕtvych, aby umožnil obrátenie a 
odpustenie hriechov (porov. Lk 24, 26.46 – 47); a prisľúbil 
im Ducha Svätého, ktorý im dá silu, aby sa stali svedkami 
tohto tajomstva spásy (porov. Lk 24, 49). 
    Vzťah medzi Zmŕtvychvstalým, spoločenstvom veriacich 
a Svätým písmom je pre našu identitu mimoriadne 
dôležitý. Bez Pána, ktorý nás uvádza do pochopenia 
Svätého písma, je nemožné do hĺbky ho pochopiť, ale platí 
to aj opačne: bez Svätého písma sú pre nás nepochopiteľné 
udalosti súvisiace s poslaním Ježiša a jeho Cirkvi vo svete. 
Sv. Hieronym mohol oprávnene napísať: „Neznalosť Písma 

je neznalosťou Krista“ (In Is. Prologo: PL 24, 17). 
   Na záver Mimoriadneho svätého roku milosrdenstva  
som poprosil, aby sme uvažovali nad „jednou nedeľou,  
celou venovanou Božiemu slovu, aby sme pochopili nevyčerpateľné bohatstvo, ktoré pochádza z trvalého dialógu 
Boha s jeho ľudom“ (apošt. list Misericordia et misera, 7). Venovať jednu nedeľu liturgického roku zvlášť Božiemu 
slovu značí – oživiť v Cirkvi predovšetkým toto gesto Zmŕtvychvstalého, ktorým pre nás otvára poklady svojho Slova, 
aby sme sa mohli vo svete stať hlásateľmi tohto nevyčerpateľného bohatstva.                                                                  

                                                                                 (z internetových stránok TK KBS) 

*************************************************** 
                     Správní rada londýnského Velehradu zve srdečně krajany na  
               

              Koncert české huby, včetně děl Antonína Tučapského, v podání  
               

              THE RICHMOND DUO  

              (Moshe Friedman, cello a Margaret Bruce, klavír, s Davidem Lewisem, baryton)        
 

 v sobotu 30. listopadu v 17 hodin na Velehradě, 39 Lonsdale Rd., Barnes, London SW13 9JP        
               

 
 

Vstupné £10 u vchodu, rezervace vstupenek ludmilastane@gmail.com or text 07468 570 551 
 

***************************************************               
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ZPRÁVY Z DOMOVA VE ZKRATCE (pokračování) 

O    Nové varhany pro katedrálu sv. Víta v Praze na Hradčanech  
se v polovině října poprve rozezněly v dílně mistrů varhanářů  
Gerharda Grenzinga poblíž španělské Barcelony pod rukami  
varhaníka katedrály Josefa Kšicy. Cena nových varhan, které mají  
6500 píšťal a pokryjí zvukově celý prostor svatyně, byla pokryta z  
veřejných sbírek a činila 80 milionů korun podle zprávy Českého  
rozhlasu. Varhany budou umístěny v novogotickém chóru z roku  
1929 nad vchodem do katedrály po úpravách.  O   Práce a život  
oděvní designérky Andrey Vytlačilové (23) a studentky prestižní 
Central Saint Martins, která žije a tvoří v Londýně už čtyři roky a  
specializuje se v tvorbě, střihu a potisků hedvábných materiálů,  
včetně šatů a šátků pro přední módní domy jako Versace,  
Balenciaga či Kenzo, byla spolu s osudy malíře-surealisty Josefa  
Zlámala (35) námětem pro reportáž časopisu Reflex. Vytlačilová,  
většinou tvoří od maturity v Londýně a daří se jí zjevně prosadit se  
v tvrdé zdejší konkurenci a zajímá se také o program Velehradu. 
  

DOPIS Z PRAHY  

Klaus po třiceti letech... 
Bylo to v první půlce devadesátých let minulého stoleti. Máma ležela v motolské nemocnici. Jezdil 
jsem tam ze smíchovského autobusového nádraží. Zpět do centra Prahy jsem obvykle chodil přes 
Petřín pěšky, cesta mě vždy nakonec dovedla přes Kinského sady na náměstí k tanku. Ovšem ten 
tank už tam nebyl - byl před časem odstraněn - po tom, co ho hoši natřeli na růžovo.  
   V živé paměti mám jedno sobotní pozdní odpoledne, kdy před místem, kde před tím stávával 
tank, bylo provizorní podium a na něm hrál s zpíval Spiritual Quintet s Karlem Zychem. Já jsem 
jejich verzi country music fandil. (A fandím jí dodnes, i když K.Z. už dlouho není mezi námi a hoši 
ze S.Q. už moc koncertů nemají. Čas s nimi taky už zacvičil.) Pochopitelně jsem se tehdy přidal k 
naslouchajícímu davu.  
   Koncert nebyl jen tak pro nic za nic, po malé přestávce vystoupil  na podium mladý a 
dynamický premiér Václav Klaus. Pravda, nepamatuju si už dnes přesně co povídal. Byl ale 
nepochybně “jedním z nás” a mezi ztichlým davem, který mu naslouchal, snad nebyl nikdo, kdo by 
s ním z celého srdce nesouhlasil. Stáli jsme za jeho stranou, věřili ji a opovrhovali OH (těm jsme 
říkali občanské hnití), které se zdálo nabízet jakousi směsici mezi zdiskreditovaným socialismem a 
kapitalismem.  
   Uteklo mnoho let a  v Lidovkách minulý měsíc zahájili pamětnický seriál ekonomických 
rozhovorů ke 30. výročí listopadu nazvaný BUDOVATELÉ KAPITALISMU. První rozhovor: s 
Václavem Klausem (starším).  
   Moje podpora této osobnosti s léty ochladla - z různých důvodů, ať už z pohledu na jeho vztah k 
naším někdejším východním vládcům, jeho politický egoismus, či období, kdy jeho stranu ovládli 
malí i větší ziskuchtivci.    
   Tenhle novinový rozhovor mi připoměl někdejšího Klausíka, který tehdy hrdinsky zápasil s 
prohnilou konstrukcí socialistického systému a socialistické “ekonomiky”, ve snaze vytvořit 
normální kapitalistický stát, po kterém všichni (tedy všichni ti, kdo neprofitovali z komunistického 
cirkusu) bytostně toužili.  
   Je pravda, že se na dvoustránkovém interview bývalý prezident nevyjádřil k významným 
mezinárodním problémům, které s námi v dnešní době cloumají. Já jsem ale jeho argumentaci 
vnímal jako připomínku cílů, které jsme před sebou viděli v báječných dnech na počatku 
devadesátých let minulého stoleti, cílů které nám dnes mizí v mlze oportunismu. 
                                 Z Královských Vinohrad srdečně všechny zdraví Honza Krátký. 

***************************************************            
          The British Czech and Slovak Association srdečně zve krajany na tradiční, už 28.  

                 VÝROČNÍ VEČEŘI v pátek 29. listopadu od 18.30 

V Radisson Blu Edwardian Bloomsbury Street Hotel, 9-13 Bloomsbury Street, London WClB 3QD 

               Jako host večera promluví Nick Archer, britský velvyslanec v ČR 

Vstupenky na aperitivy od 18.30 a na hostinu se třemi chody a vínem (ve společenském obleku) £50 pro členy, £60 pro nečleny a £40 pro studenty,  
hromadná vstupenka (stůl s deseti hosty) £500. Informace: www.bcsa.co.uk, email: dinner@bcsa.co.uk a rezervace www.bcsa.co.uk na Eventbrite 
 

  BCSA také zve krajany a anglické přátele i na tradiční středeční setkání ,,Get to know you‘‘  

 13. listopadu od 19 do 22.30 v Českém a slovenském klubu, 74 West End Lane, NW6 Info: www.bcsa.co.uk a 0208 902 0328           
***************************************************                                                                                                                                            
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Britská skupina Spoločnosti pre vedy a umenia 
SVU pozýva krajanov na prednášku 

Charlotty Kotíkovej 

pravnučky prezidenta Masaryka z Prahy 
 

UMENIE V RODINE TGM 

v sobotu 30. novembra ve 14:30 
 

v Národnom dome 74 West End Lane, 

West Hampstead, NW6 

 

 

Info: Věra Vavrečková (0170 2614 767) a  
Zuzana Slobodová (079 405 19 667) a 

https://www.svu2000.org/london   

Priveďte priatielov!!! 

http://www.bcsa.co.uk/
mailto:dinner@bcsa.co.uk
http://www.bcsa.co.uk/
https://www.svu2000.org/london


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

Nenechte si ujít, aneb trochu kultury v Londýně v listopadu 

O    2. listopadu v 19.30 zahraje ve Wigmore Hall, 36 Wigmore 
Street, W1U 2BP Pavel Haas Quartet kvarteta Smetany,  
L.Čekovské a Schulhofa. Info: 020 7935 2141. Webb (viz níže).  
o    4. novembra o 19tej hodine sa vo Studio Rich Mix, 35-47  
Bethnal Green Road, London, E1 6LA predstaví divadelnica  
Sláva Daubnerová v pásme Solo Lamentoso. Vstupenky za  
£12 na https://richmix.org.uk/tickets-and-booking/                                   
o    5. novembra od 9.30 do 17.30 sa bude konať v G6  
Lecture Theatre, Institute of Archeology, londýnskej SSEES  
UCL, 31-34 Gordon Sq. WC1H 0BW konferencia pod titulom:  
Raising the Velvet Curtain. Slovak literature after 1989. Info  

a registracia: ssees-events@ucl.ac.uk 
o    6. listopadu od 19 hodin se koná v kinosále velvyslanectví 
ČR druhá diskuse ke 30. výročí pádu komunismu, nazvaná The Other Europe: The Power of the Powerless. Povedou ji 
historik Jaques Rupnik a režisér Tom Roberts. Připomenou jejich film pro Channel 4 z r. 1988. Info: České centrum 
o    18. listopadu od 19 hodin se bude v bloomsburském areálu londýnské UCL konat večer UCL Czech and Slovak 
Society na téma 30 Years After the Velvet Revolution: Central European Perspective. Info: jana.vitkova.18@ucl.ac.uk 
o    13. listopadu v 19.30 vystoupí ve Wigmore Hall, 36 Wigmore St., W1U 2BP, Wihan Quartet. Na programu tria 
Kleina, Suka a Janáčka. Info: https://wigmore-hall.org.uk a telefon (viz výše) 
o    26.listopadu v 17.00 vzpomene v Sir William Perkins School, Chertsey, KT16, Lady Milena Grenfell-Baines MBE  

na nám dobře známého Sira Nicholase Wintona a jeho záchranu 669 dětí. http://www.swps.org.uk/TheLastTrain  

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

Okénko, česká a slovenská komunitní organizace propaguje  

české a slovenské tradice, kulturu a vzdělání v Londýně. V naší pravidelné české a  
slovenské sobotní škole se mohou vzdělávat děti školního (5 – 14 let) i předškolního věku  

(od batolat do pěti let). Děti se učí v souladu s českými a slovenskými osnovami (čtení,  

psaní, prvouku a posléze zeměpis a dějepis). Je-li zájem děti se u nás mohou připravovat na přezkušovací zkoušky z českého jazyka. Pořádáme  
rovněž aktivity pro rodiče (lekce češtiny pro dospělé, ples, knižní klub, pěvecký sbor, divadelní spolek, klub fitness) a akce pro celou českou a 
slovenskou komunitu (Vánoční besídka, Velikonoční oslavy, Dětský den, výlety do muzeí, kempování, Šlapáček, atd. Detaily/info: www.okenko.uk a 
email: info@okenko.uk  Sobotní škola provozuje činnost v Dunraven Primary School, Mount Nod Rd, London SW16 2LG 

***************************************************           
ČESKÉ MŠE NA LONDÝNSKÉM VELEHRADĚ                          PRAVIDELNÉ SLOVENSKÉ OMŠE: 14 Melior St, SE1 3QP 
se konají jednou měsíčně v neděli ve 14 hodin                           sa konajú o 13 tej (slovensky/česky) a 19.30 v nedeľe (nie v 
Nyní opět: 3.11., 8.12. a 5.1. (viz rozvrth na str.2)                         júli, auguste a septembri) a v pondelok a prvý piatok o 19.30 

***************************************************       
              Zajímá vás, jak je Česká republika reprezentována ve Velké Británii? 

 Kontaktujte Czech Centre: 30 Kensington Palace Gdns, London W8 4QY (v budově velvyslanectví ČR!) 

Telefon: +44-207-307-5180  e-mail: info@czechcentre.org.uk  
 Czech Centre 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 poskytne Terry Heard, Membership Secretary, 
               67 Lewisham Hill, London SE13 7PL, Tel:  020 8852 9263, 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 šeky na adresu: Velehrad, 39 Lonsdale Rd., London SW13 9JP  

***************************************************    
                 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 
         každé pondělí kromě Bank Holidays, kdy je pak zavřeno v úterý. Telefon: Klub 0207 328 0131, Restaurace 0207 372 1193 

***************************************************                                                   
Vydává a rozesílá Správní výbor charity Velehrad London (Publisher : Velehrad London, Charity registered in England and Wales (number: 1154836) and a company limited by    
 guarantee (registered company No.: 08684201) Reg. offices: 39 Lonsdale Road, Barnes, London, SW13 9JP) a rediguje v tradicích Věstníku a Londýnských Listů Mgr J.M. P.Jůn 
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The Friends of Czech Heritage zvou krajany na přednášku 
historičky umění  

         Caroline Cannon-Brookes 
 

         Emperor Rudolf II. Collector and  
         Patron of the Arts and Sciences 
 

5. listopadu v 18.30 v sále  

Velvyslanectví ČR, 26 Kensington Palace Gdns, 

London W8 4QY  Vstupné £15, včetně sklénky vína  
 

Info: https://www.czechfriends.net a Velvyslanectví ČR 

 

https://richmix.org.uk/tickets-and-booking/
mailto:ssees-events@ucl.ac.uk
https://mail.google.com/mail/u/0/h/8ggaxe7etxy9/?&cs=wh&v=b&to=jana.vitkova.18@ucl.ac.uk
https://wigmore-hall.org.uk/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.swps.org.uk%2FTheLastTrain&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEfLp_qBpr_k09sjUIYBnvjindFpQ
mailto:info@okenko.uk
mailto:info@czechcentre.org.uk
http://krajane.radio.cz/
http://www.dvorak-society.org/
mailto:membership@dvorak-society.org
http://www.velehrad.org.uk/
https://www.czechfriends.net/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


