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Co se svobodou? Jděte k volbám!
Jsou tu opět Velikonoce a pro nás Evropany a tedy historicky a z valné většiny
připomínka umučení a hlavně zmrtvýchvstání Krista. Pokud jsme tedy křesťany, kterých
je na tomto kontinentě stále nejvíce, i když si také – třeba i čtením na Bílou sobotu –
připomínáme únik našich starších židovských bratří z područí Egypta, jak to jednou
krásně připomněl papež Jan Pavel II. během návštěvy římské synagogy. A ti ostatní ať
si slaví co chtějí, třeba pohanské svátky jara a obnovu života přes ta vajíčka a pomlázky
či podobně. Ostatně, těch neškodných a veselých zvyků je stále udržována celá řada a
nikomu to vůbec nevadí, na mystérium vzkříšení, jak se říká, prostě ,,nemají‘‘.
Obnovu či znovuzrození je s jarem vidět všude kolem – a s odkazem na
nedokonalost lidské představivosti ohledně posmrtného života – je možné se tázat také
třeba zda si housenka umí představit, že bude jednou motýlem a bude létat...
Co se však lidského hemžení týče, obnova a znovuzrození jsou v přeneseném
smyslu i podstatou jediného alespoň trochu fungujícího politického systému naší
Z mrtvýchvstání z iniciály žaltáře
planety. S každými volbami se přece v demokracii zbavujeme zatuchlosti sinekur a
Fuerstenbergů, XIII.století
náchylnosti těch u moci ke korupci a volíme nový tým, který slibuje být lepší. Často je
to ovšem ten nejpopulističtější, neb takoví už jsme a kromě výjimečných situací, nikdy nevyhrává tým, který by
sliboval ono Churchillovské ,,pot, krev a slzy‘‘, což svědčí o naší bezbřehé naivnosti. Coby nepoučitelných optimistů,
kteří svými hlasy přivedou ten nejvěrohodněji znějící a nejfikaněji slibující tým k moci. Ano, ano, ale zkusme se na to
podívat střízlivěji a zjistíme, že se občas stává, že ten vítězný tým vládne dobře. Nikoli třeba plněním všech
předvolebních slibů, což je škoda, ale jakž takž dobře. A jelikož máme zastupitelskou demokracii, musíme těch pět let
čekat a nechat je ať nás zastupují a vládnou, jak umí. A pak se dokonce stává, že onen tým zůstane u moci dvakrát či
třikrát za sebou. Opět nikoli, že by byl ideální, ale třeba toho tolik moc nezkazil a leccos napravil, což v nynější krizi
nebude lehké. A jelikož je spíše pravda, že ty militantní strany, vetšinou poplatné zvráceným ideologiím, naženou své
voliče k volbám i kdyby padaly trakaře, prosíme tímto všechny nerozhodné v Česku i na Slovensku, aby šli k volbám.
Už jen proto – a to nebezpečí tu vždy je – aby ti militanté a fanatici nedostali ta vaše procenta. Jen tak budete pak moci
oprávněně reptat a nadávat, neb jste splnili svou občanskou povinnost. A že občané nemají jen práva, ale i povinnosti,
neb všichni těží z výhod svého občanství a používají to, co jiní připravili či vyrobili, je nasnadě. Ano, máte pravdu, že
do politiky se dostali prospěcháři, mafiáni a nemorální korupčníci, ale není to proto, že jste nešli s přáteli minule volit a
nechali jste je ve vašem obvodu vyhrát? Třeba pouhými třiceti procenty z těch padesáti procent, co volit šli... /jn/

***********************************************************
Správní výbor charity Velehradu srdečně zve krajany na přednášku

PhDr. Jiřiny Šiklové CSc

Stav politiky a politických stran v ČR těsně před volbami 28.května
v sobotu 17. dubna ve 14.30 na Velehradě
Dr. Jiřina Šiklová je významná česká socioložka, publicistka a bojovnice za spravedlnost a práva menšin.
Dříve vysokoškolská učitelka, v roce 1969 propuštěna z KU a vyloučena ze strany, pak sociální pracovnice
v Thomayerově nemocnici, 198182 vězněna a pak uklízečka, disidentka, signatářka a aktivistka Charty 77.
Ve volbách bude kandidovat za Stranu zelených v Královéhradeckém kraji.
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LONDÝNSKÉ ZPRAVODAJSTVÍ

Nepromeškejte dubnovou volební registraci na velvyslanectví...!
Velvyslanectví ČR upozorňuje, že žádosti o zápis do seznamu voličů a tedy možnost volit na velvyslanectví ve volbách
28. a 29. května, je nutné podat nejpozději do 18.dubna. O zápis lze požádat buď volně stylizovanou písemnou žádostí,
nebo vyplněním formuláře na internetových stránkach velvyslanectví (www.mzv.cz/london). Při podání je třeba také
předložit originál či ověřenou kopii českého cestovního pasu či občanského průkazu a doklad o bydlišti v Británii (např.
řidičský průkaz, Council Tax Payment Book, či podobně). Zápisem je žadatel vyškrtnut ze seznamu voličů v ČR. Pokud
by chtěl příště volit doma, musí nejdříve požádat velvyslanectví o vyškrtnutí z londýnského seznamu a pak potvrzení
odevzdat obecnímu úřadu či v den voleb volební komisi. Pokud jste v zahraničí jen dočasně, pak musíte před výjezdem
doma požádat obecní úřad o voličský průkaz, na který pak budete moci na velvyslanectví také volit. Pokud už jste zde,
ale hodláte volit jinde v zahraničí, požádejte velvyslanectví o voličský průkaz, stejně jak uvedeno výše. Volit se na
londýnském velvyslanectví bude jak už řečeno v pátek 28. května (od 12ti do 22ti hodin) a v sobotu 29. května (od 8mi
do 12ti hodin). V Londýně se bude volit za Jihočeský kraj a tak máte možnost ovlivnit tamní výsledky. Hlasovací lístky
obdržíte při vstupu do volební místnosti po prokázání se pasem či občanským průkazem a pokud budete mít voličský
průkaz, je třeba jej tamtéž odevzdat. Pokud budete v ČR, informace podá Váš obecní úřad. Další podrobnosti či
vysvětlení podá konzulární úsek velvyslanectví (020 7243 1115 nebo koncové čtyřčíslí 7919 (vedoucí), fax koncové
čtyřčíslí 7926. e-mail: consulate.london@embassy.mzv.cz.

Slováci v cudzine majú len o pät dní viac času...
Velvyslanectvo Slovenska tiež upozornuje na blížiace sa volby (ktoré sa budú konať 12.júna). Volič, ktorý nemá trvalý
pobyt na území Slovenska musí požiadať o zapísanie do osobitného zoznamu voličov tak, aby bola doručená najneskór
50 dní predo dňom volieb, t.j. 23. apríla 2010 na adresu Miestný úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka, oddelenie
organizačných vecí, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava 5. K žiadosti volič má priložiť čestné vyhlásenie, že nemá trvalý
pobyt na území SR a fotokópiu časti platného cestovného dokladu SR s osobnými údajmi, alebo osvedčenia o štátnom
občianstve SR. Bratislavský úrad dopíše voliča a na jeho adresu zašle mu do 35dní predo dňom volieb obálku, ktorá
obsahuje hlasovacie lístky, poučenie o spósobe hlasovania a obálku s adresou úradu a adresou voliča v cudzine jako
odosielaťela. Volič vyberie a vloží do obálky s odtlačkom úradnej pečiatky jeden hlasovací lístok a túto zalepenú vloží
do obálky s heslom Voľba Poštou a odošle poštou (na obálke musí byť uvedená adresa odosílateľa). Volič, ktorý má
trvalý pobyt v SR a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia musí požiadať o voľbu poštou v mieste svojho trvalého
pobytu do 23.apríla a obec na jeho adresu v cudzine zašle obálku s lístky a postup bude ten istý ako v prípade voliča
s trvalým pobytem v cudzine. Info: www.slovakembassy.co.uk a tel.: 0207 313 6470.

Březnová a dubnová vzpomínková výročí...
Nezapomněli jsme, že před třemi roky, tedy 21. března 2007 odešel na věčnost náš Otec Lang. Narozen 20. června 1919
v moravském Rajhradě, T hD r P Jan L ang SJ, nositel Řádu TGM, po více než půlstoletí nejen založil a spravoval
Velehrad coby charitativní náboženské, kulturní, společenské i politické středisko exilu a vedl naší komunitu
v Londýně, ale byl také velmi činný v European Liaison Group porobených národů, v ekumenickém Naardenském hnutí
a ve Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, které založil či spoluzaložil. Jeho zásluhou při Velehradě po léta také
fungovala česká doplňovací škola pod vedením paní A leny K aucké, vdovy po hrdinovi Bitvy o Británii (jejího
loňského úmrtí budeme vzpomínat 16.dubna). Věrným zástupcem a pomocníkem Otce Langa byl po léta P Josef
Pazder ka SJ, jehož výročí narození připadlo na 21.března a úmrtí vzpomeneme 8.dubna (2002). Rodák ze slováckých
Bořetic, Otec Pazderka (ročník 1934) zůstal v r.1968 v rakouském Innsbrucku, kde promoval v roce 1974 na teologické
fakultě a byl vysvěcen. Brzy poté začal v Londýně pomáhat Otci Langovi s farností a Velehradem i s činností na
podporu disidentů doma i protestů v Británii. včetně tradičních demonstrací. Po pádu komunismu byl hospodářským
správcem jesuitské provincie v Praze a pak se opět vrátil pomáhat stárnoucímu Otci Langovi. Při jedné návštěvě doma
zemřel. 10. dubna pak vzpomeneme druhého výročí odchodu Zdeňka Mastníka, novináře, dlouholetého šéfa českého
vysílání BBC a aktivního organizátor sítě pašování knih do komunistických zemí. RIP.

**********************************************************
Britská skupina Československej spoločnosti pre vedy a umenia (SV U ) Vás pozývá na prednášku

Neila Reese: Not the BBC

(The story of the Political Warfare Executive and the Black Propaganda Stations during WWII
including stations broadcasting in Czech and Slovak)

v sobotu 24. apríla 2010 v sále Velehradu, 22 Ladbroke Square, W11
po prednáške a diskusii sa bude konat Výročná generálná schódza SVU
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LONDÝNSKÉ ZPRAVODAJSTVÍ (pokračování ze str 2)

Přípravy na tradiční Svatojánskou pouť na Velehradě v plném proudu
Přípravy na tradiční Svatojánskou pouť , která se vždy koná na Velehradě v neděli v půli máje, což letos bude
15. května, jsou už v plném proudu. Program má být podobný tomu úspěšnému loňskému, včetně hudební části pod
vedením Marty Janitorové. Občerstvení a koláče připraví oblíbený rodinný správcovský tým Dita a Daniel a připravují
se rovněž knižní bazar, opékání klobás na zahradě, výtvarný koutek pro děti a podobně. Všichni si pochopitelně přejí,
abychom mohli opět ve velehradské kapli uvítat kněze a Správní rada charity Velehradu o tom jedná s ČBK.
VE ZKRATCE
* Britský následník trůnu Princ Charles s chotí Camilou, vévodkyní z Cornwallu, navštívili ve dnech 20. až 23. března
v rámci středoevropské cesty Českou republiku, Maďarsko a Polsko.
* English National Opera uvedla v Colliseum premiéru opery Leoše Janáčka Káťa Kabanová a Covent Garden Royal
Opera uvádí jeho Lišku Bystroušku pod taktovkou Sira Charlese Mackerrase .
* Už nyní upozorňujeme, že 13. května se bude v sále velvyslanectví ČR ve spolupráci s SVU, BCSA a Dvořák Society
konat britská premiéra zhudebněného cyklu pěti poem ze sbírky Jana Křesadla Zpíváno z dálky, díla to našeho
skladatele Antonína Tučapského. Cyklus pod stejným názvem jako Křesadlova sbírka představí český pěvecký soubor
Musica Sarensis a bude následovat ještě Tučapského Arabeska s houslistou Tomášem Pinskerem za doprovodu klavíru.
Více podrobností přineseme v květnovém čísle...

Velikonoční kořeny ekumenismu...
Kardinál Vlk se zamýšlí nad příkazem ekumenismu coby Ježíšovy závěti
Když Ježíš vstal od stolu a s apoštoly sestupoval do údolí
Cedronu, aby se v Getsemanské zahradě připravil na
vyvrcholení svého životního poslání – na odsouzení,
křížovou cestu a konečně ukřižování –, tehdy se modlil
za jednotu apoštolů a všech, kteří v něho uvěří. Ve své
modlitbě k Otci vyprošoval dar jednoty, „aby všichni byli
jedno, aby tak svět uvěřil…“ Od roku 1908 je ustanoven
společný týden modliteb církví za jednotu. Myšlenka této
modlitby je vlastně uskutečněný Ježíšův testament, jeho
závěť...
Letos v závěru ledna byl v Husinci představen projekt na
rekonstrukci a rozšíření Husova rodného domku a
vybudování kulturně-vzdělávacího a badatelského centra
Mistra Jana Husa. Pokud se podaří tento návrh
realizovat, může tu vzniknout centrum pro studium
Husova života a díla, které jsme v posledním desetiletí
minulého století zahájili na podnět papeže Jana Pavla II.
při jeho první návštěvě Československé republiky
v dubnu
1990.
Tzv. Husovská komise byla založena při Arcibiskupství
pražském. Brzy však byla rozšířena o historiky a
odborníky z dalších církví. Vedli jsme dialog a
ekumenickou výměnu našich bádání. Výsledky čtřiceti
zasedání této komise jsme pak shrnuli na husovském
symposiu na papežské Lateránské universitě v Římě v
prosinci roku 1999. Tehdy nás přijal při audienci sám
papež Jan Pavel II. a zhodnotil naši práci. Nejdůležitější
bylo, že papež mluvil o „místu, jež Jan Hus zaujímá mezi
reformátory církve“. A řekl, že „cítí povinnost vyjádřit

hlubokou lítost nad krutou smrtí, na kterou byl Jan Hus
vydán“. A ještě dalšími slovy uctil jeho památku.
Bohužel práce nad dalšími tématy, která zůstala otevřená,
nepokračovala. Založení kulturně-vzdělávacího a
badatelského centra se může stát impulzem pokračovat v
této práci, zvláště i proto, že se blíží 600. výročí
mučednické smrti Jan Husa v roce 2015. Odstranění
překážek vzájemné jednoty a spolupráce je nutnou
podmínkou k tomu, aby naše společné hlásání evangelia
bylo účinné, protože jen tak společnost uvěří a bude
ozdravěna.
Při četných úvahách o absenci duchovních hodnot
v životě světové společnosti se dnes často do široka
mluví o malé účinnosti hlásání evangelia Kristovými
učedníky. Píší se různé knihy, analyzující důvody, proč
tomu tak je. Uvažuje se o nových moderních metodách
evangelizace, rozebírá se mentalita dnešního člověka,
dnešní společnosti, mluví se o sekularizaci a
materializaci života… Tyto všechny věci jsou důležitými
předpoklady účinného přinášení evangelia dnešní
společnosti. Ale ty předpoklady mají jednu společnou
podmínku: „aby všichni jedno byli, aby tak svět uvěřil“ –
to je Ježíšovo svaté a neomylné slovo, které není
poplatné některé době jako třeba různé pro určitou dobu
vhodné metody práce. Je to nadčasová vždy platná
podmínka:
„aby
všichni
byli
jedno…“
Středověk vynakládal úžasné úsilí na to, aby pravdy víry
rozvíjel, prohluboval, teologové psali knihy sentencí,
teologické sumy, na universitách se vedly disputace o >>
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Velikonoční kořeny ekumenismu
pravdě, stavěly se katedrály jako svatostánky pravdy.
Středověký člověk byl ochoten položit za pravdu život.
Pravda jako nejvyšší, svatá hodnota … Bohužel za touto
velikou hodnotou zůstala poněkud v pozadí láska.
„Největší z nich je láska …“ Papež Benedikt XVI. dal
své poslední encyklice název „Láska v pravdě“ a mluví v
ní i o „pravdě v lásce“, spojuje obě tyto největší hodnoty.
A jako papež je schopen udělat neslýchaný krok,
přijmout statisíce anglikánů i s jejich náboženskou tradicí
do společenství, do jednoty víry, zatímco pro naše
předky před staletími nebylo myslitelné nahlédnout se
širokým srdcem stejnou pravdu také z jiné strany - a tak
došlo k rozštěpení. Papež Jan Pavel II. jednou prorocky
řekl, že Bůh pro naše hříchy dopustil rozdělení. Ale z
toho rozdělení dovede vyzískat obohacení. Zatímco
jednotliví rozdělení bratři pěstovali a rozvíjeli ve svém
odštěpení určité části víry více než druzí, až se pak
sejdou, obohatí se navzájem. Neviděl jednotu jako
uniformitu, ale jako pluralitu praktikování víry. S radostí
říkal, že je více toho, co nás spojuje a co můžeme už dnes
společně žít, než toho, co nás rozděluje. Zdůrazňoval, že
už jsme do značné míry jedno: máme stejný křest,

(pokračování ze str. 3)

stejného Ducha svatého, stejné Slovo Boží, stejný
Otčenáš, stejné vyznání víry, aspoň to apoštolské ...
Je úžasné, s jakou naléhavostí papež Benedikt XVI.
rozvíjí ekumenické vztahy, zvlášť s pravoslavím a s
anglikány. Jeho otevřenost by měla být pro nás velkým
impulsem a v programu církve v Čechách by mělo být
více ekumenické perspektivy. „Bílá kniha“ – to není
především bilance, ale společný dokument, a jak
literatura o „bílých knihách“ ukazuje, má to být „výhled
a směřování“, „strategický dokument“ . Chybí nám
takový ekumenický výhled např. ve společné práci s
Biblí, společná četba, meditace, ale i společné teologické
rozhovory o společné víře. Jeden „týden“ modliteb ročně
je málo, abychom „manifestovali“ naši jednotu v těch
věcech, ve kterých jsme jedno. Pro naše úsilí, aby všichni
jedno byli, je tu velký prostor a zůstávají velké úkoly…
Na závěr Týdne modliteb za jednotu křesťanů Svatý otec
velmi naléhal a vyzval všechny věřící k ekumenickému
nasazení, schopnému poměřit se s výzvami moderního
sekularismu. Tento hlas bychom neměli oslyšet…
/Z webových stránek Kardináal Miloslava Vlka
s laskavým svolením. Nepatrně zkráceno/

***********************************************************
Správní rada Velehradu vyhlašuje

AUKCI KŘESLA OTCE LANGA
Již nejednou jsme se na těchto stránkách zmiňovali o trvalé výzvě, s kterou se naše charita
Musí vyrovnávat, to je o nutnosti značných investic do údržby, oprav a renovací našeho
centra, londýnského Velehradu. Řada krajanů reagovala peněžními dary podle svých
možností a jim všem patří dík celénaší komunity. Správní rada je vázána odpovědností
využívat tyto fondy co nejefektivněji. Tyto zdroje se přidávají k skromnému výnosu z naší
ubytovací kapacity a v minulých letech nám umožnily realizovat některé neodkladné práce.
Dodatečné “fundraising” musí být i nadále jednou z našich priorit a v této souvislosti se na
všechny obracíme s následujícím “projektem”.
Několik měsíců před smrtí našeho Otce Langa, při příležitosti jeho 87 mých narozenin,
mu komunita věnovala dobře promyšlený dárek: polohovací křeslo s elektrickým ovládánim,
které mělo zvýšit jeho pohodlí, pomoci mu vstát, umožnit mu snadno se natáhnout atd.
Bohužel, Otec těšil z těchto vymožeností jen několik měsíců - do svého odchodu do St. Mary’s Hospital. Od těch dob
křeslo jen občas posloužilo k posezení někoho, kdo samozřejmě jeho technické možnosti nepotřeboval a
nevyužíval. Jsme přesvědčeni, že náš zesnulý Otec by přivítal, kdyby i tato malá část jeho odkazu posloužila komunitě,
ku příkladu jako příspěvek ke zvelebení jeho milovaného Velehradu. A ještě případně kdyby i dále sloužilo některému z
našich, dnes již méně zdatných, přátel.

Vyhlašujeme proto následující “aukci”:
Správní rada naší charity vyzývá ty z vás, kteří by o křeslo měli zájem pro sebe či svoje blízké, aby dopisem na
Velehrad, nebo e-mailovou zprávou na info@velehrad.org.uk do 30. dubna 2010 nabídli za jakou cenu by rádi
křeslo odkoupili.
Jedná se o polohovací křeslo s elektrickym ovládáním (Richmond dual motor recliner Sherborne Richmond
(Small) 757(SR) in Penrith Wine – původní cena byla £785) ve velmi zachovalém stavu – viz foto.
Pokud nabídky nedosáhnou výše, za které se takovýto použitý, leč zachovalý, kus nábytku obvykle prodává (např
na internetové e-bay), budeme se snažit získat za křeslo obvyklou cenu. Pokud některý z uchazečů nabídne vyšší
cenu, jako formu daru pro charitu, budeme velmi rádi a křeslo bude jeho.
Předem děkujeme za vaše nabíky. Uzávěrka 30.4.2010. A přejeme ze srdce Veselé, Požehnané Velikonoce!!!

***********************************************************
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KRÁTCE Z DOMOVA

Bez Topolánka má ODS údajně lepší šance ve volbách
Po nedávném stranickém jednání, které sesadilo předsedu strany Miroslava Topolánka coby volebního lídra strany po
jeho výrocích neslučitelných s postem vůdce politické strany, vzrostly podle průzkumů veřejného mínění poněkud
volební šance ODS. V době naší uzávěrky pokračoval tlak na Topolánka, aby rezignoval a hovořilo se o tom, že by
vedení strany převzal Petr Nečas. Bude tedy zajímavé, jak se situace ve vedení strany vyvine do parlamentních voleb a
jak na nastalé změny nakonec voliči opravdu zareagují.

Výstava skupiny Pode Bal pod názvem ,,Malík urvi‘‘ opět burcuje
Není pochyb o tom, že skupina Pode Bal načasovala druhou část burcující a provokující výstavy ,,Malík urvi‘‘ do
předvolebního období. Výstava je totiž pokračováním obdobného počinu uskutečněného před deseti lety, kdy
představila 36 lidí, kteří byli za komunismu spolupracovníky Státní bezpečnosti bývalého režimu, nebo se v jeho
službách jinak výrazně angažovali a přesto se v demokracii nadále či opět nacházeli ve významných státních funkcích.
Skupina Pode Bal tak tehdy na výstavě shromáždila portréty a životopisy Mariána Čalfy, Vladimíra Dlouhého, Richarda
Falbra, Miroslava Grégra, Václava Junka, Jiřího Komorouse, Jana Kavana, Jaromíra Nohavici, Lubomíra Soudka a
dalších a vyvolala tak rozsáhlou diskusi. Výstavu tehdy shlédlo za měsíc na deset tisíc návštěvníků. Letos se výstava
koná od 25. března v pražském centru současného umění DOX (Pha 7, Poupětova 1 – mezi Plynární a Dělnickou) a jde
o dnešní soudce a státní zástupce, kteří se angažovali už za komunistů. Určitě bude zajímavé jít se tam podívat...

VÝBĚR Z KORESPODENCE

Informace o P. Františku Rochlovi...

Dobrý den do Londýna,
Jmenuji se Josef Pelc a jsem farářem v Lipníku nad Bečvou. V současné době připravujeme minivýstavu k roku kněží,
na které chceme připomenout kněze, kteří působili v naší farnosti ve 20. století.
Narazil jsem při tom na informace o P.Františku Rochlovi, který se narodil a dožil v mé další farnosti Týn nad
Bečvou. Zajímala by mne především jeho práce o zahraničních českých vojácích za Druhé světové války, pokud je
možné ji někde vůbec sehnat. Nemáte prosím nějaké další informace?
S díky Pelc

P O Z N Á M K A R E D A K C E: Prosíme všechny krajany, kteří mají nějaké relevantní informace, aby se spojili buď e-mailem s Otcem
Pelcem (j.pelc@tiscali.cz) , nebo zde v Londýně na info@velehrad.org.uk, nebo písemně na obvyklou adresu: Správní rada,
Velehrad, 22 Ladbrokew Square, London W11...

Nenechte si ujít, aneb kultura v Londýně v dubnu ve zkratce
* Od 1. do 23. dubna se koná výstava pěti českých filmových animátorů v The Horse Hospital, 30 Collonade, W1. Ke
shlédnutí budou fotografie, loutky, kulisy, návrhy, atd, Michala Žabky, Václava Švankmajera, Noro Držiaka, Jana
Bubeníčka a Davida Súkupa, absolventů pražské FAMU. Info: www.thehorsehospital.com. Organizuje České centrum.
* 4. dubna zahraje od 11.30 ve Wigmore Hall Panochův kvartet. Na programu Mozartův smyčcový kvartet v B moll a
Dvořákův Smyčcový kvartet č. 10 v E moll. Info: 020 7935 2141 a www.wigmore-hall.org.uk .
* 8.dubna zahraje Panochův kvartet a Roy Howat klavír, v St.Peter, Eaton Square Mozartův Smyčcový kvartet č.1,
Faurého Klavírní kvintet č.1 a Dvořákův Klavírní kvintet č.2. 020 8144 3656 a www.eatonsquareconcerts.org.uk >>>

***********************
Kardinál Beran v Londýně v říjnu 1966
T ato unikátní fotografie z příletu kardinála
Berana na londýnské letiště Heathrow v říjnu
1966 zachycuje i řadu našich exulantů, včetně
ještě mladého Otce Langa (vpravo od kardinála),
biskupa Škarvadu (nahoře nad kardinálem),
slečnu Zdeňku Pokornou (zcela vpravo) a
poznají se asi i mnozí další. Fotografii laskavě
zapůjčila paní M aria H ughes v souvislostí s
prosincovým odhalením pomníku kardinálu
Beranovi před budovou dejvického semináře
v Praze kardinálem V lkem.
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Nenechte si ujít, aneb kultura v Londýně v dubnu ve zkratce (pokr. ze str. 5)
* 14.dubna od 19.00 vystoupí v The Spiro Ark, 25 Enford St.,W1, Duo Boemia (Marta Vávrová soprán, Petr
Vašíček klavír, Rivka Golani viola) s Dvořákovými Biblickými písněmi, Brahmsovými Dvěma písněmi pro violu a
klavír a Světovou premiérou díla Karla Hellera Boženiny písně pro soprán, violu a klavír. Info: 020 7723 9991.
* 14. dubna, 18.dubna a 20.dubna, vždy ve 20.30, se bude v kině Cine Lumiere, 17. Queensberry Place, SW7 konat
promítání animovaných filmů Českých tvůrců, absolventů pražské FAMU (viz jména umělců na str.5). Po
promítání diskuse s N.Držiakem (18.) a s M.Žabkou (20.). 22.dubna se pak opět v The Horse Hospital konat The
Light and Shadow Salon o vlivu východoevropské a ruské animace na Západ Evropy. Organizuje České centrum.
* 14.dubna v Royal Festival Hall v 19.30 vystoupí London Philharmonic Orchestra pod taktovkou Gianandrey
Nosedy a se sólistou Enricem Dindem na cello, s repertoárem Verdiho Tanců (Ballabili) z Otella, Dvořákovým
Koncertem pro cello v B moll a Straussovým Aus Italien. Info: www.lpo.co.uk (sleva pro členy Dvořák Society).
* 17.dubna v 19.30 vystoupí v Barbican Hall BBC Symphony Orchestra pod taktovkou Jiřího Bělohlávka a
s Barrym Douglasem u klavíru. Na programu: Stravinského Symfonie o třech větách, Prokofjevův Koncert pro klavír
č.2 v G moll a Symfomie č.3 Bohuslava Martinů. Předtím v 18h přednáška. Info: www.bbc.co.uk/orchestras.
* 19.dubna ve 13.00 vystoupí v Crush Room, Royal Opera House, Covent Garden v rámci Jette Parker Young
Artists L ada Valešová (klavír) a Robert A. Gardiner (tenor) v písních Rachmaninova a Quiltera. www.roh.org.uk.
* 27.dubna v 19.00 se bude v Recorded Art Society ve Swedenborg Institute Hall, Bloomsbury Way, W1 konat
přednáška Stanleyho Heniga E mmy Destinn and other great C zech singers. ( 01245 441661a www.destinn.com.).

**********************************************************
British, Czech and Slovak Association

upozorňuje, že 15. dubna v 18.30 se v budově velvyslanectví ČR bude konat její Výroční plenární schůze
BCSA také zve na pravidelné ,,Get to know you'' v Čs. národním domě, 74 West End Lane, NW6,
tentokrát 14. dubna od 19 hodin
Další info na bcsa@bcsa.co.uk nebo na tel.č. 0208-902-0328, fax: 0208-795-4875 643 Harrow Road, Wembley, HA0 2EX

**********************************************************
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 Tony Pook, Membership Secretary,
1 Lower F riargate, Yor k Y O1 9SL , T el: 01904-642407 e-mail: membership@dvorak-society.org

**********************************************************
Sväté omše našej londýnskej komunity

K ostol (O ur L ady of L a Salette and St. Joseph), 14 M elior Street, L ondon SE1 3QP, najbližšia stanica
metra London Bridge: Nedeľa 13.00 a 19.00
Sviatosť pokánia (svätá spoveď) - pred i po každej svätej omši a taktiež po dohovore s duchovným otcom.

**********************************************************
Czech and Slovak Club in London
Chcete si pochutnat na tradičních českých a slovenských jídlech a napít se dobrého piva z našich končin?
Stačí dojet metrem do stanice West Hampstead (NW6) a o pár stovek metrů níž, 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 328 013, Restaurace 0207 372 1193

**********************************************************
Zajímá vás, jak je Česká republika reprezentována ve Velké Británii?
Kontaktujte Czech Centre, 13 Harley Street, London W1G 9QG
Telefon: +442073075180, Fax: +442073233709

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