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Vzpomínkové dny přelomu
května a června
V těchto dnech po Svatodušních svátcích a na přelomu května a
června vzpomínáme spolu s Brity dvou odlišných událostí Druhé
světové války. Hrdinné, ale neslavné evakuace Dunkirku v roce 1940,
kdy nepříliš dobře vyzbrojený britský intervenční sbor pomáhající
Belgičanům a Francouzům byl Němci zahnán na úzký pruh země
a pláže u města. Jen díky disciplínovanosti britských, kanadských,
belgických a francouzských vojáků na plážích i na tvrdě bráněném
perimetru, který evakuaci s mnoha obětmi umožnil, se pak stovkám lodí a člunů, které na výzvu britské vlády vypluly
přes kanál La Manche, podařilo zbytky armády posbírat a evakuovat do Anglie. Díky této odvážné operaci majitelů a
posádek devíti stovek lodí i lodiček, včetně těch nejmenších rybářských a rekreačních motorových člunů, bylo za
ostřelování dělostřelectvem Wehrmachtu a bombardování letadly Luftwaffe zachráněno před zajetím zhruba 200.000
britských a 140.000 francouzských a kandských vojáků. Dalších 220.000 bylo evakuováno z přístavů Cherbourg,
St.Malo, Brest a podobně a díky této devítidenní evakuaci pak Británie mohla dál sama pokračovat v boji proti
hitlerovcům. Cena zaplacená za evakuaci byla ovšem vysoká. Zahynulo na pět tisíc vojáků, Luftwaffe zničilo 235 lodí a
106 letadel a na plážích zůstalo 2500 děl, 85.000 vozidel a přes půl milionu tun munice. Kdyby tehdy nepomáhalo pláže
bránit britské letectvo, ztráty by byly ještě větší. Jen o deset dní později vstoupily jednotky Wehrmachtu do Paříže...
Francii tehdy pomáhali bránit i naši letci a vojáci a je jen málo známou skutečností, jak významně. Naši stíhací
piloti, kterých tehdy v řadách francouzského letectva v 26ti perutích létalo135, tvořili až 12 procent francouzského
letectva a deset z nich dokonce vytvořilo speciální československou letku známé bojové skupiny 1/6. Naši piloti
uskutečnili ve Francii celkem 3800 bojových letů a uznali jim sestřely 78 letadel Luftwaffe, plus 14 pravděpodobných.
Nejúspěšnějšími byli kpt. Alois Vašátko se 12 plus 2 sestřely, por. Fr.Peřina (11 plus 2), čet. Václav Cukr s 8mi sestřely
a por. Tomáš Vybíral, pozdější náš Wing Commander RAF, se sedmi, stejně jako další tři naši piloti. Vyznamenali se i
naši bombardéři, kterých bylo 26 a nalétali 134 bojové mise. Není divu, že Francouzi pasovali sedm našich letců na
rytíře Čestné legie a udělili celkem 81 válečných křížů. Naši letci byli pak evakuováni do Británie, vstoupili do řad
Královského letectva a vyznamenali se v Bitvě o Británii, která začala v červenci, letos také před 70ti lety.
>>>>>

****************************************************
Správní výbor charity londýnského Velehradu srdečně zve všechny krajany na

Vzpomínku na otce Langa
v den výročí jeho narozenin

v neděli 20.června 2010 od 14ti do 20ti hodin
Zároveň se rozloučíme s obětavými správci Velehradu Ditou a Danielem, kteří se po řadě let
vynikající služby budou zanedlouho vracet zpět domů...

Jako vždy příjemné posezení mezi přáteli s klobáskami, koláči a dalším občerstvením, hudbou, zpěvem (cimbálová
hudba Marty Janitorové), tombola, prodej knih, dětský koutek... (Velehrad, 22 Ladbroke Square, London W11 3NA)
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****************************************************
Vzpomínkové dny přelomu května a června

(pokračování ze str.1)

A nezapomeňme ani na vojáky 1.československé pěší divize ve Francii, která také zasáhla do bojů v oněch měsících.
Další událost, které nyní budeme s Brity vzpomínat, je poněkud radostnější než Dunkirk. Jde o tzv. Den-D, nebo-li
spojeneckou invazi do Normandie 6. června 1944, kdy se britské, americké, kanadské a polské jednotky vylodily ve
Francii a zahájily tak po několika dnech tvrdých bojů o předmostí zatlačování wehrmachtu zpět do říše. A v té invazi se
naši letci také vyznamenali. Už od šesté hodiny ráno invazního dne totiž 134. Czechoslovak Wing složený z našich
310., 312. a 313. perutí hlídkoval spolu s dalšími perutěmi RAF nad invazními plážemi a pomáhal likvidovat odpor
nacistů. V pozdějších fázích invaze se pak také vylodila i 1.československá obrněná brigáda generála Lišky a pomáhala
v bojích v severní Francii, aby pak byla přidělena k obléhání pevnosti, kterou z Dunkirku nacisté během válečných let
vybudovali. Brigáda měla tehdy, po předchozím připojení našeho praporu generála Klapálka z Tobruku o síle 1333
vojáků, celkem 6500 vojáků a důstojníků, 307 tanků, 278 obrněných transportérů, 96 děl a minometů a 1300 dalších
vozidel. Jedním z velitelů tanků brigády byl tehdy Rudolf Čapek, v osmdesátých letech herec Londýnské sezony a
aktivní účastník exilového a dnes i krajanského života. A jak už řečeno, letos budeme spolu s Brity, Poláky, Kanaďany
a dalšími národy také vzpomínat už sedmdesátého výročí Bitvy o Británii, ve které se 89 našich pilotů spolu s Poláky
tak vyznamenalo, že bez nás by to měli Britové o hodně těžší vydržet vůbec nápor Goeringovy Luftwaffe. Nezapomeme
to vše proto připomínat našim britským přátelům a kolegům v zaměstnání! /jn/
Z DOMOVA

Volby a realita v České republice a na Slovensku...
Zatímco ve chvílích, kdy dostáváte toto číslo jsou už asi známé výsledky parlamentních voleb v České republice ve
dnech 28. a 29. května, Slovensko se na volby teprve chystá a v obou případech nebylo a není do poslední chvíle jasné
jak to dopadne. V Česku se experti domnívali, že sice největší procento hlasů dostane ČSSD, ale ani s podporou
komunistů nebude mít asi v parlamentě většinu a tak vládu vytvoří koalice pravicových stran, tedy ODS a TOP 09 spolu
s lidovci a Věcmi veřejnými. Na Slovensku se stejně tak očekávalo, že Ficova vláda koalice vedené sociálními
demokraty nezíská možná při větší volební účasti v boji se skupinou opozičních stran dost hlasů a s propadem
Slotových nacionalistů vytvoří asi vládu dosavadní opozice. To vše byly a jsou sice jen dohady, ale jednou věcí si
můžeme být všichni jistí: ať už dopadnou volby jakkoliv, nové vlády obou našich zemí budou muset – dobrovolně, či
z přinucení Evropskou unií a mezinárodními institucemi jako Mezinárodní měnový fond – začít velmi tvrdě a dokonce
drasticky škrtat a omezovat veřejné výdaje, stejně tak, jako nová britská vláda. Český ministr financí Janota se dokonce
nechal slyšet, že k dodržení snížení státních rozpočtových dluhů na 4.8 procenta HDP bude muset dojít ke škrtům ve
výši až 60 miliard korun. To je závratná suma a bude to znamenat také snížení sociálních výdajů, ať už se to bude
odborovým předákům líbit či ne a nepomohou ani žádné stávky. Bude totiž jednoduché říci: ,,Děláme jen to, co ostatní,
podívejte se na Řecko, Španělsko, Portugalsko, Irsko, Itálii, Británii a další země...‘‘ A dokud se nevzpamatuje euro,
silná koruna ke zotavení země rozhodně nepomůže a bude na překážku také našim exportérům do dalších zemí EU,
takže nebude vůbec veselo. Jestli nějaká strana říkala před volbami něco jiného a pokoušela se voliče opít rohlíkem, že
se budeme mít stále lépe a radostněji, bez ohledu na globální krizi, budeme jí moci brzy usvědčit ze lži... /jn/

Dohoda mezi státem a církví o katedrále podepsána!
Prezident republiky Václav Klaus a nový pražský arcibiskup a předseda biskupské konference Dominik Duka podepsali
24. května dohodu o společném spravování katedrály sv.Víta, Václava a Vojtěcha na pražském hradě, čímž byl ukončen
dlouholetý právní spor ohledně zabavení katedrály komunisty v r. 1954. Jak známo, kardinál Vlk chtěl jednat o takovém
řešení až po očekávaném konečném výroku Ústavního soudu. Podle dohody bude církev o katedrálu pečovat jako o
metropolitní chrám a stát jí k tomu bude zajišťovat materiální podmínky, mezi které patří i předání starého proboštství a
Milotova domu církvi, i když o ně bude hrad dál z rozpočtu pečovat, stejně jako o katedrálu. Na vše bude dohlížet rada
složená ze sedmi držitelů klíčů ke korunovačním klenotům. Církev má stáhnout zmíněnou stížnost k ústavnímu soudu.//

****************************************************
Velvyslanectví České republiky srdečně zve krajany na přednášku

Milada Horáková -- Co víme po 60 letech od vynesení a vykonání rozsudku
PhDr. Petra Koury z Filosofické fakulty Univerzity Karlovy s originálním filmem z procesu
ve čtvrtek 10. června 2010 od 18.00 hodin v budově Velvyslanectví České republiky
Rezervace předem nutná. RSVP do 4. června 2010 na velvyslanectví ČR na čísle telefonu 020 7243 7983 nebo e-mailem na:
events.london@embassy.mzv.cz
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Několik slov k odluce církve od státu
Kardinál Miloslav Vlk se zamýšlí nad aktuálním tématem...
V předvolební době se v některých stranických
programech jako jeden z bodů v oblasti církví uvádí úsilí
o odluku církve od státu. Je jistě velmi vhodné diskutovat
o této záležitosti, jen nevím, jestli v době rušné kampaně
bude dosti klidu, ochoty a rozvahy toto téma probrat
opravdu seriozně, ne pouze kvůli „lapání“ volebních
dušiček, ať už na jedné nebo na druhé straně. Rád bych
proto přispěl do diskuse a připomněl dvě důležité
skutečnosti, na které je třeba nezapomínat.
. Především je třeba zdůraznit, že v naší zemi je už
odluka právně zakotvena v nejvyšším zákoně, v ústavě.
Ústava ČR z roku 1992 říká, že: Stát je založen na
demokratických hodnotách a nesmí se vázat ani na
výlučnou ideologii, ani na náboženské vyznání (Listina
základních práv a svobod, čl. 2.) Jinými slovy řečeno,
stát je nekonfesní. V článku č. 16 téhož dokumentu je
dále uvedeno: Církve a náboženské společnosti spravují
své záležitosti, zejména ustavují své orgány, ustanovují
své duchovní a zřizují řeholní a jiné církevní instituce
nezávisle na státních orgánech. Kdo by tedy chtěl ve
volebních programech prosazovat odluku církve od státu,
jako by se vlamoval do otevřených dveří.
. Je ovšem pravda, že politická reprezentace od r. 1990
nebyla s to tuto odluku naplnit i v oblasti ekonomické.
Dosud, dvacet let po pádu komunismu, není uskutečněno
majetkové narovnání. Následkem je, že církev nemůže
být samostatná a na státu nezávislá ekonomicky. Je sice
placena ze svého majetku, ten však drží ve svých rukou
stát, a tak se ekonomicky udržuje přes státní rozpočet.
. Tyto a další skutečnosti by měly být jistě zakotveny ve
zvláštním zákoně o církvích, kde by byla formulována
řada konkrétních ustanovení. Původní, tak zvaný
„církevní zákon“ z r. 1991, který byl vyhovující, byl
narušen nevhodným zásahem ministra Dostála a jeho
novelou. Téměř deset let poté nebyla tato chyba ještě

napravena. Vypracování takového solidního zákona,
který nám dosud chybí – to je jeden z potřebných kroků
k dovršení procesu odluky.
. ..
. Druhá věc v této souvislosti je ještě závažnější,
protože ti, kteří mluví o odluce, si ji představují podle
idejí starých 200 let, vzniklých ve Velké francouzské
revoluci. Její představa byla, že obě instituce, církev i
stát, jsou od sebe úplně oddělené, veřejný život je dán
civilními, státními zákony, církev se v něm příliš
neobjevuje, nemá k němu čím přispět, „nemluví do něj“ a
náboženství je soukromou.věcí.
. Minulé století přineslo k rozvoji ideje odluky další
poznatky. Filosofové a někteří odborníci sociologie
náboženství začali chápat, že náboženství nezmizí samo
dalším vývojem společnosti jaké nepotřebné. Naopak,
stále znovu se obnovuje a roste a určitá prázdnota života
společnosti. Ta mnohdy vyvolává touhu po
náboženství. I někteří politici začali chápat, že duchovní
rozměr, jehož určitým nositelem církve jsou, je pro
veřejný život a život společnosti potřebný. Začala se tak
rozvíjet nová idea odluky: totiž představa dvou zcela
nezávislých institucí, které se ale navzájem potřebují,
navzájem spolupracují. Začaly se tak vymezovat oblasti
spolupráce a vytvářet její pravidla, například v oblasti
sociální, v oblasti umění a památek. Dokonce i Francie,
stát úzkostlivě laický, v poslední době hledá a vytváří
institucionální styčné body pro řešení otázek, týkajících
se obou stran. Takovouto podobu odluky si také církev
už.dávno.přeje.
. Pro naši zemi to znamená, že ti, kdo jsou hlasateli
ideje odluky, by se měli zasazovat o řešení těchto dvou
předpokladů odluky: majetkové narovnání a zákon o
církvích. Tyto skutečnosti jsou samozřejmě důležité i pro
dořešení našeho vztahu s Vatikánem.
/z webových
stran kardinála Vlka s laskavým svolením/

Z LONDÝNA

Zpíváno z dálky a Svatojánská pouť událostmi května
Významnou událostí května bezpochyby byl koncert českého sboru Musica Sarensis pod názvem ,,Zpíváno z dálky‘‘, k
patnáctému výročí básníka, spisovatele, hudebníka a logika Jana Křesadla, zesnulého před patnácti lety, 13.srpna 1995.
Událostí večera byla britská premiéra stejnojmenné skladby nestárnoucího prof. Antonína Tučapského, tedy zhudebnění
pěti Křesadlových poem ze sbírky Sedmihlásek. Prémií pak bylo i uvedení Tučapského Arabesky v provedení Tomáše
Pinskera na housle s doprovodem klavíru. Koncert byl sponsorován SVU, BCSA a Dvořákovou společností a lze si jen
přát více takových zážitků. Svatojánská pouť v sobotu 15. května byla zas příležitostí k setkání generací, popovídání
s přáteli a ochutnání různých dobrot, i když se ukazuje, že tradiční pořádání slavností v neděli všem víc vyhovuje. >>>

****************************************************
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 vyťahov vo všetkých sférach (podnikateľskej, sociálnej, kulturnej, atď).

http://www.slovenskecentrum.sk
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Modlitba za národ a jeho představitele
Česká biskupská konference vydala před volbami modlitbu za národ a jeho představitele:
Všemohoucí věčný Bože, na přímluvu svatého Václava, dědice české země, přijmi naše prosby za ty, kteří nám
vládnou: dej jim ducha moudrosti a prozíravosti; ať respektují Tvůj spravedlivý řád, hájí lidskou důstojnost a
život každého člověka od početí až do přirozené smrti; ať podporují zdravou rodinu založenou na celoživotním
věrném svazku muže a ženy; ať poctivě spravují svěřený majetek a svým jednáním dávají dobrý příklad celé
společnosti; ať jsou zodpovědní vůči dalším generacím, probouzejí touhu po dětech a jejich dobré výchově.
Nás pak naplňuj Svatým Duchem a veď ke svědomitosti, abychom svým životem přispívali ke šťastné
budoucnosti národa a zodpovědně rozhodovali. O to prosíme skrze Krista, našeho Pána. Amen.

>>>

Česká biskupská konference

Zpíváno z dálky a Svatojánská pouť událostmi května...

(pokračování ze str.3)

Z výnosů a dobrot Svatojánské pak ještě dostaly od Správní rady výslužku sestry Karmelitánky z nedalekého kláštera u
Notting Hill Gate, které se z toho velmi radovaly.
Jak se také ukázalo během diskusí s krajany, mnoho z nich by uvítalo možnost k setkání a popovídání se známými a
přáteli na Velehradě častěji a dokonce možná i pravidelně, třeba jednu vyčleněnou neděli každý měsíc a bez nějakého
programu či příprav. Správní rada hodlá těmto přáním pochopitelně vyjít vstříc. Jak oznámeno na první straně, tento
měsíc se to setkání krajanů uskuteční v rámci vzpomínkového odpoledne na Otce Langa a rozloučení s Ditou a
Danielem, takže Správní rada srdečně všechny zve...
Zároveň rada informuje, že diskuse s biskupem Hopesem ohledně pravidelných či občasných bohoslužeb ve
velehradské kapli se zatím neposunuly kupředu a on se k povolení stále nepochopitelně nemá. Správní rada se už
obrátila na nového předsedu České biskupské konference arcibiskupa Dominika Duku a doufá, že s jeho intervencí se
situace brzy změní. Sestry Karmelitánky z Notting Hill Gate radě slíbily, že se za věc Velehradu budou modlit. //

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

pořádá v sobotu 19. června od 15 do 19 hodin v zahradách velvyslanectví ČR a SR tradiční letní

GARDEN PARTY
Setkání s přáteli, občerstvení, pivo, víno, hudební skupina, tombola... Vstup přes 25 Kensington Palace
Gardens, W8, účast pouze na předplacené vstupenky (členové 10, ostatní 12 liber, děti (jen starší) 5 liber

BCSA také zve na pravidelné ,,Get to know you'' v Čs. národním domě, 74 West End Lane, NW 6
tentokrát 9. června od 19 hodin.
Další info na bcsa@bcsa.co.uk nebo na tel. 0208-902-0328, fax: 0208-795-4875 643 Harrow Road, Wembley, HA0 2EX

****************************************************
SVU -- Společnost pro vědy a umění ve Velké Británii
organizuje na Velehradě přednášky s diskusemi na aktuální témata v popředí zájmu vědecké a
umělecké komunity každou poslední sobotu v měsíci ve 14.30 hodin.
Po přednášce vždy debata a občerstvení. Všichni jsou srdečně zváni. Informace na nástěnce Velehradu,
na tel.čísle 020-7727-7849 nebo u předsedy Milana Kocourka 01932-259-616

****************************************************
VÍTE, ŽE VELEHRAD MÁ TAKÉ VLASTNÍ WEBSITE?

www.velehrad.org.uk

Nabízí mnoho informací. Příspěvky na obnovu Velehradu či na VZs zasílejte prosíme 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
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Noc kostelů dorazila do České republiky ...

V pátek 28. května byla v České republice podle vzoru některých dalších členských zemí
Evropské unie jako například Rakouska či Německa uspořádána Noc kostelů. Podobně
jako o úspěšné Muzejní noci, byly v každém kraji podle diocézí otevřeny po řadu hodin
v noci desítky kostelů, kaplí a modliteben nejen katolických, ale i protestantských a
pravoslavných a celkem se jich do akce zapojilo 320. A nešlo jen o možnost uvítat
poutníky, z nichž někteří měli naplánován celý modlitební marathon po mnoha kostelích,
ale i o otevření prostor, které bývají zpravidla pro veřejnost, včetně farníků, zavřeny, jako
například věže, varhany či krypty s hrobkami. Mnohé kostely měly připraveny zvláštní
programy jako koncerty, pantomimy a divadelní představení, historické soutěže o ceny,
výstavy a podobně – celkem na dvě tisícovky nejen duchovních, ale i kulturně-naučných
programů. Mottem celé akce byl citát z proroka Izajáše: ,,Po celý den a po celou noc nikdy Arcibiskup Dominik Duka
nebudou mlčet.‘‘
Programy byly různorodé a nápadité. V pražské diecézi, kde se akce zúčastnilo 61 kostelů, začala noc vyzváněním
zvonů a v katedrále si návštěvníci mohli poslechnout preludování varhaníka a ředitele kůru Josefa Kšicy a čtení o
českých patronech. V katedrále se také během večera pozdravil s návštěvníky nový pražský arcibiskup Dominik Duka.
Mezi dalšími kostely byl zpřístupněn kostel Panny Marie Andělské v areálu kapucínského kláštera, kde se také konaly
prohlídky celého areálu s průvodci. Podobné prohlídky byly zorganizovány u u sv. Jiljí na Starém Městě, kde se také
konal koncert chrámové hudby. Podobně tomu bylo i jinde. Například v ostravsko-opavské diecézi byly do Noci kostelů
zapojeny čtyři desítky objektů tří křesťanských církví a akce začala také vyzváněním zvonů. Mnozí s pořídili poutnický
pas a sbírali razítka jednotlivých kostelů. V olomoucké diecezi se zas zůčastnilo Noci 63 kostelů, kaplí a modliteben a
akce byla zahájena v kostele sv. Mořice biskupem Hrdličkou, na Horním náměstí byl přichystán informační stan a
v katedrále sv.Václava probíhaly hry a soutěže pro starší děti a mládež. Jak je vidět, nešlo tedy jen o otevření kostelních
bohoslužebných prostor, ale o aktivní seznamování veřejnosti s životem farností i s bohatou historií církve. //
Z VELEHRADSKÉ KORESPONDENCE
Dobry den.
Ešte raz velmi pekně ďakujeme za možnosť ubytovat sa u vás. Boli sme velmi spokojní a sme vďační za tuto
možnost, ktorú ste poskytli nám a našim priatelom a dávate ju aj iným zaujemcom o spoznanie krás Londýna.
Všetci, s ktorými sme sa stretli boli velmi milí a priatelskí a ubytovanie poskytuje všetko to, co človek na pár dni či
aj dlhší pobyt potrebuje.
Máme predsavzatie do Londýna sa vrátit, lebo je to krásné, prívetivé mesto a ziskalo si nás, tak dúfame, že pokial
bude možnosť, opáť vás móžme oslovit s prosbou o poskytnutie vaších služieb.
Ešte raz vďaka a prajeme všetko dobré a samé úspechy a spokojnost vo vašej práci i osobnom živote.
Anka a Michal Demjanovi

Nenechte si ujít, aneb kultura v Londýně v červnu ve zkratce
* 5.června od 19.30 zahraje ve Wigmore Hall Wihan Quartet. Na programu Martinů: Smyčcový kvartet č. 2,
Dvořák: Smyčcový kvartet č.9 v D moll Op. 34 a Smetana: Smyčcový kvartet č.1 v E moll ,,Z mého života‘‘. Wigmore
Hall, 36 Wigmore Street, W1U 2BP. Info: 0207 935 2141 a www.wigmore-hall.org.uk
* 6.června se bude v 16 hodin v Riverside Studios, Hammersmith, konat poslední promítání v cyklu filmů Karla
Zemana – českého Méliese. Jde o jeho poslední pohádkový film Příběh Jeníčka a Mařenky. Nejde o Perníkovou
chaloupku, ale o poetické vyprávění o rytířovi a skřítcích a o lásce k víle Mařence, která zvítězí nad nástrahami...
Riverside Studios, Crisp Rd, W6 9RL. Info: 0208 237 1111 a www.riversidestudios.co.uk .
* 19.června se bude ve Wigmore Hall konat první večer víkendového cyklu věnovaného hudbě v koncentračním
táboře Terezín v letech 1941-45. Večer začne filmem a diskusí s herečkou Zdeňkou Fantlovou a umělkyní Helgou
Weissovou, které Terezín přežily a s režisérem Simonem Broughtonem a skladatelem Nigelem Osbornem. V hudební
části vystoupí Nash Ensemble pod taktovkou Lionela Frienda a zazpívá Wolfgang Holzmair (baryton). >>>>>>

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

****************************************************
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****************************************************
Nenechte si ujít, aneb kultura v Londýně v červnu ve zkratce (pokr.)
Repertoár bude zahrnovat smyčcový kvartet Františka Domažlického Píseň beze slov; dále Písně pro hlasy a klavír
Ilsy Weberové, Adolfa Strausse a Carla Taubeho; Smyčcové trio Gideona Kleina, Písně pro hlasy a klavír Viktora
Ullmanna a Sikmunda Schula; Passacagliu a Fugu pro smyčcové trio Hanse Krásy a jeho Tance pro smyčcové trio; a
Písně pro hlasy a klavír Karla Švenka, Adolfa Strausse a Otty Skuteckého. Info: Wigmore Hall. 0207 935 2141 a
www.wigmore-hall.org.uk. Film začíná v 16 hodin, diskuse v 17.15 a koncert v 19.30.
* 20. června, opět ve Wigmore Hall, pokračuje Terezínský víkend prvním koncertem už ve 15.30 odpoledne. Na
programu má Nash Ensemble v prvním koncertu Janáčkův Smyčcový kvartet č.1(Kreutzerova sonata) a Smyčcový
kvartet č.2 Opičí hory s bicími nástroji Pavla Haase. Pak bude následovat filmová verze dětské opery Hanse Krásy
Brundibár a diskuse v Bechsteinově hale. Pak se bude konat druhý koncert v 19.30 s programem: Smetanova Overtura
k Prodané nevěstě (aranž.D. Matthews); Suita Hanse Krásy Brundibár (aranž. Petr Pokorný), Sonáta pro klavír č.6
Viktora Ullmanna; Tři písně pro baryton, klarinet, violu a cello Hanse Krásy; Sukovy Meditace na Chorál Svatý
Václave; Duet pro housle a cello Erwina Schulhoffa a Čtyři písně na čínskou poezii (aranž. Pro hlasy a sbor Jana van
Wlijmena, což bude v Británii premiéra). Info: tel. 020 7935 2141, website: www.wigmore-hall.org.uk.
* 27.června v 11.30 vystoupí, opět ve Wigmore Hall, Florestan Trio. Na programu Klavírní tria Dvořáka (Op.21 a
Mendelssohna (č.1). Info: Wigmore Hall, viz výše.
* 27. června v 19.30 hodin uspořádá The Anglo-Czechoslovak Trust – opět ve Wigmore Hall – Koncert české hudby
hrané českými hudebníky. Vystoupí Karel Dohnal (klarinet), Lada Valešová (klavír), Václav Vonášek (fagot) a
Jana Vonášková-Nováková (housle). Na programu: Sonáta pro klarinet a klavír Miroslava Ištvána, Smorfia
(Grimasy) pro klárinet a klavír Zbyňka Matějů, Sonáta pro fagot a klavír Karla Janovického a jeho Duet pro housle a
fagot č.1, výňatek ze Smetanovy Mé vlasti, Sukovy Vánek a Touha z cyklu Jaro, Op 22a a část Janáčkova klavírního
cyklu V mlze. Info: Wigmore Hall, viz výše. //

****************************************************
Máte doma staré tiskoviny, letáky, oběžniky, noviny a časopisy vydané v emigraci?
Známá knihovna komunismem zakázané literatury Libri Prohibiti v Praze má o vše tištěné v emigraci zájem.
Prosim kontaktujte Martu Tomskou, email tomarta@seznam.cz, nebo postou na adrese:
Marta Tomska, c/o Velehrad, 22 Ladbroke Sq, London W11 3NA

****************************************************
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 Friargate, York YO1 9SL, Tel: 01904-642407 e-mail: membership@dvorak-society.org

****************************************************
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 19.00
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: +44-207-307-5180, Fax: +44-207-323-3709

Č C pořádá a organizuje výstavy, přednášky, koncerty a další akce, informuje Brity o možnostech podnikání, vzdělávání, atd
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