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ZPRÁVY Z KOMUNITY A LONDÝNA    
,,Občanský průkaz‘‘ zaujal krajany 
V sobotu desátého listopadu odpoledne shlédlo na  
Velehradě více než sedmdesát diváků film režiséra Ondřeje  
Trojana Občanský průkaz natočený podle románu  
nedávno zesnulého Petra Šabacha. Film z roku 2010 líčí  
pohnuté osudy skupiny dospívajících chlapců v  
sedmdesátých letech v normalizačním Československu. 
   Film vybraly a promítání zorganizovaly Míša a Blanka,  
známé také jako učitelky nedělní velehradské školičky pro 
děti. Obě dámy vyučují i dospělé žáky a mnozí jejich  
studenti byli v hledišti velehradského “kina” (film byl  
promítán s anglickými podtitulky). 

   Stejně jako v Čechách, také v Barnes film “zabral” a  
mnozí návštěvníci se těší, že zajímavé české filmy se  
zařadí mezi pravidelné programy Velehradu. 
 

Ema Destinová by určitě měla radost                                                                            
Velká hala Velehradu se opět naplnila ve středu  

15. listopadu. Obecenstvo si přišlo poslechnout (a vidět)  
šest finalistů soutěže mladých zpěváků, kterou každý  

druhý rok pořádá londýnská Společnost Emy Destinové. 
   Skvělou pěveckou úroveň večera lze přičíst i svědomité  
práci poroty, která v předchozím kole vybrala do  
závěrečného koncertu jen ty nejlepší z nejlepších. 
   Finalisté, čtyři dámy a dva pánové, každý předvedli  
program několika písní a árií. Většina z nich pocházela od  
známých českých skladatelů, ale nechyběla ani díla  
Gunodova, Ravelova, Brittenova a dalších světových  
autorů. Zvláštní zmínky si zaslouží krásná píseň z díla  
Vítězoslavy Kaprálové (Jak na hedvábný mech), kterou  
přednesla sopranistka Erika Mädi Jones a oceněn byl i  
barytón Kieran Rayner. 
   Hlavní cenu získala slečna Zita Syme, jejíž skvělou      Finalisté soutěže mladých zpěváků Emmy Destinn Society na londýnském  
češtinou (zejména v Rusalčině árii “Ó marno to je”) se      Velehradě; Zita Syme, laureátka hlavní ceny a pohled do sálu během koncertu 
vyznačoval celý její program. Porota tedy udělila čtyři  
ceny, včetně ceny za klavírní doprovod. Tu získal řecký  
klavírista Panaretos Kyriatzidis, jeden z pětice skvělých  

pianistů, kteří se podstatnou měrou podíleli na úspěchu  
nezapomenutelného večera.                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

Registrace krajanů na lednové  
prezidentské volby na velvyslanectví 
Volba prezidenta ČR (první kolo) proběhne na  
velvyslanectví České republiky v Londýně 12. a 13. ledna  
2018. Je však bezpodmínečně nutné zapsat se tam  
předem do zvláštního seznamu voličů (prokázat se pasem  
či občanským průkazem a dokumentem či dopisem kvůli  
potvrzení adresy) a požádat o voličský průkaz. Lhůta k  
zápisu vyprší v neděli 3.12. v 16 hodin, takže je nutné  
pospíšit si. Veškeré další potřebné informace k volbám jsou k dispozici na webu velvyslanectví: 
http://www.mzv.cz/london/cz/konzularni_a_vizove_informace/Volby/volba_prezidenta_republiky.html 
 

Budova českého velvyslanectví slavnostně otevřena po rekonstrukci 
24. listopadu v 18 hodin byla po kompletní dvouleté rekonstrukci slavnostně znovuotevřena budova velvyslanectví ČR 
na Notting Hill Gate (26 – 30 Kensington Palace Gdns). Budova z roku 1970 (viz foto str. 4), má – jak uvedeno minule -- 

hostit také České centrum a agentury Czech Tourism, CzechInvest a CzechTrade. Obnovené je i podzemní kino (foto 
str.4), kde byl promítán film o rekonstrukci budovy, terasa zahrady a garáže. Slavnostní otevření (viz. foto str. 4) 
provedli velvyslanec ČR Libor Sečka, náměstek ministra zahraničí Martin Smolek a lord Anderson, budova byla 
osvětlena (systémy Rezonátor a Monolith) a fungovala coby galerie současných českých umělců. Vystoupili česká 
zpěvačka pop-music Lenny, divadelníci Skála a Nikl, barman Pavel Tvaroh a pobavila i suvenýrová fotobudka 
Fotonaut. Následovala recepce pro zhruba pět set diplomatů, sponsorů, podnikatelů a dalších hostů.  
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        Britská skupina Spoločnosti pre vedy a umenia SVU predbežne pozývá krajanov na prednášku 

          Patricka Lamberta o jeho knihe o skladateľovi Bohuslavovi Martinů 
                            (prednáška výnimočne po anglicky) 

.                    v sobotu 27. januára o 14tej hodine v Čs. národnom dome, 74 West End Lane, NW6       
       

Info: Věra Vavrečková (0170 2614 767) a Zuzana Slobodová (079 405 19 667) a https://www.svu2000.org/london  Priveďte priatielov!!!  

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

                                                      -- 2 – 

 

 

 

https://www.svu2000.org/london

