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Česko rozpůleno...?   
Český lid demokraticky rozhodl tak, jak rozhodl. Volba  

prezidenta, které se zúčastnilo 5 554 596 občanů, tedy 66,6  

procent oprávněných voličů, dopadly, jak už většina z nás ví  

a jak někteří z nás očekávali, vzhledem k výsledkům  

parlamentních voleb. Skutečnost, že Miloš Zeman zvítězil 

nad Jiřím Drahošem v poměru 51,4 ku 48,6 procenta, je však 

zajímavá. Rozdíl mezi nimi v počtu voličů činil jen 152 000. 

    Malý propočet ukazuje, že tudíž k volbám nepřišlo  

kolem 2 785 000 oprávněných voličů, kteří rozhodně nebudou                                                                              

nyní moci kvůli své neúčasti cokoliv kritizovat, neb své                                  Volby na velvyslanectví ČR v Londýně                                                      

demokratické právo nevyužili. Další krátký výpočet ukazuje,  

že kvůli oněm 33,4 procentům apatických či ,,neuvědomělých‘‘ voličů byl vlastně Miloš Zeman zvolen hlasy pouhé 

poloviny ze dvou třetin hlasujících, tedy zhruba jen třetiny z celkového počtu 8 milionů 340 tisíc oprávněných voličů. 

Podobně je na tom i Jiří Drahoš a kdyby byl těsně vyhrál, měl by také mandát pouhé jedné třetiny voličstva.  

    Nabízí se otázka, zda si Miloš Zeman, kterému mnozí vytýkají impulzivní a nepříliš konzistentní jednání – což 

zjevně ilustrují jeho některé výroky doma i v zahraničí – vlastně uvědomuje, že má nyní takto slabý mandát a zda to 

nějak ovlivní jeho počínání. Tedy poté co po prvním kole tvrdil, že bude méně arogantní a bude skromněji naslouchat 

občanům. Nemusel by. Nemáme prezidentský systém a prezidenti ve druhém funkčním období nemusejí vlastně téměř 

vůbec nic, kromě kladení věnců. Zjevně proto se mnozí starají jen o zanechání nějaké vlastní stopy v dějinách země.  

    Jelikož však výsledek parlamentních voleb vytvořil poněkud nestandartní situaci a Miloš Zeman je zároveň na 

hradě obklopen svéráznou skupinou lidí s nekonvenčním mezinárodním i domácím napojením, bude jeho počínání 

ještě více sledováno. Tedy do jaké míry bude těmto lidem naslouchat a z vděčnosti za podporu kampaně jistým 

způsobem podléhat jejich vlivu. To také platí i o zemích, které se snažil protěžovat, nebo -- jak tvrdí západní média – 

do jejichž přízně zemi směroval a hodlá prý dále směrovat, zejména Rusko a Čína.  

    Pokud by zmíněné možné chování prezidenta bylo v zájmu všech voličů -- neboť on, jak už řečeno, by měl po 

podobně těsném výsledku jako britské referendum společnost nikoliv rozdělovat, ale sjednocovat – mohlo by to být i 

v zájmu země i když tomu mnozí nevěří. Stejně jako v létě roku 1989 – tedy ještě před zhroucením komunismu -- byla 

v zájmu země významná ekonomická studie budoucnosti Československa, zveřejněná v časopisu Technický zápisník. 

Byla totiž sepsána právě Milošem Zemanem, tehdy svěžím, inventivním, odvážným myslitelem, prognostikem, jemuž 

mnozí nesměle, ze strachu z režimní perzekuce, prorokovali skvělou budoucnost. Pak přišla svoboda, léta stranických 

bojů, mezistranických manévrů a premiérská funkce a nakonec odchod do dočasného důchodu na Vysočinu a poté 

založení strany přátel a návrat na politickou scénu. Ne všichni vrcholní populističtí politici jsou toho schopni. 

    O těch posledních několika letech prezidentování všichni víme dost a máme občanské právo leccos nechápat, 

kritizovat šlehy, divit se bonmotům a na domácí i mezinárodní scéně se na leccos tázat. Malé země jsou totiž vždy v 

nevýhodné situaci a ne zcela zdravý prezident se slabým mandátem, s ne zcela vyjasněným způsobem financování 

kampaně a zbytečným množstvím zavádějících výroků během předvolebních debat i jindy, nemusí vždy být schopen 

obstát během možných krizí či ohrožení země. Bude proto asi třeba další aktivní občanské angažovanosti. /jn/    

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

                      Britská skupina Spoločnosti pre vedy a umenia SVU pozývá krajanov na prednášku 

                  česko-britského novinára Milana Kocourka, prezidenta londýnskej pobočky SVU 

                             Jan Masaryk 

.                           v sobotu 24. februára o 14tej hod. 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!!!  
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ZPRÁVY Z KOMUNITY A LONDÝNA            
Uctli jsme památku Jana Palacha 
Na šest desítek krajanů a anglických hostí přišlo v pátek 
19. ledna večer na londýnský Velehrad uctít památku  
studenta Jana Palacha v den 49. výročí jeho smrti. 
   Jak známo, Jan se o tři dny dříve upálil před muzeem  
na pražském Václavském náměstí na protest proti  
začínající letargii našich národů po sovětské okupaci 
v srpnu předchozího roku a chtěl svým činem všechny  
vyburcovat. Domníval se, že i přes trvající okupaci bude 
možné nevzdávat se a pokračovat v neohroženém, hrdém  
odporu svobodymilovných občanů. Tři dny se Jana snažili 
lékaři zachránit, ale nebylo to nic platné a jeho pohřbu se 
pak v ulicích Prahy zúčastnilo na milión ještě tehdy  
nebojácných Čechů a Slováků.  
   V zahradě londýnského Velehradu připomíná Janův 
hrdinný čin pomník, dílo to známého českého sochaře a  
portrétisty královské rodiny Franty Bělského, který byl  
po léta umístěm na původní budově Velehradu na  
Notting Hill a u toho se i letos, jako každoročně  
shromaždili krajané a minutou ticha a Otčenášem uctili  

Janovu památku. Smutečního aktu se zúčastnili i  
zástupci velvyslanců ČR Jan Brunner a SR Imrich  
Marton a z českého velvyslanectví i konzulka, paní Alice  
Navrátilová a rada Jan Blažek. Po smutečním aktu u  
pomníku pokračoval po úvodním slově ing. Antonína 

Stáně za správní radu Velehradu program večera projevy 
obou zástupců velvyslanců, kteří také vzpomněli odezvy   Záběry z pietní vzpomínky na oběť Jana Palacha na londýnském Velehradě:  

činu Jana Palacha v různých částech tehdejšího           Hosté se scházejí, Palachův pomník čeká a ing. Ant. Stáně ohlašuje minutu ticha 

Československa. O vzpomínky na pohřeb jsem se jako  
tehdejší člen studentské pořádkové služby pak podělil s  
účastníky večera i já a byl jsem správní radou  
pověřen moderováním vzpomínkových vstoupení celé řady 
českých, slovenských i britských účastníků večera.  
Vystoupení byla velice zajímavá a přinesla pohled na  
tehdejší události z různých úhlů a míst, což vzpomínku  
na Janův hrdinný čin velmi oživilo. Večer pak uzavřelo  
bohaté občerstvení, během kterého účastníci pokračovali 
v diskusích a nikomu se příliš nechtělo domů. /jn/ 
 

Odešel generál Schwarz, hrdina z 311ky 

 

4.ledna zemřel ve věku 94 let generálmajor Ivan Otto  
Schwarz ze slavné 311. československé bombardovací perutě RAF, člen posádky letounu, který v prosinci 1943 potopil 
v Biskajském zálivu německou loď Alsterufer, údajně s nákladem těžké vody pro nacistickou atomovou bombu. 
Bratislavský rodák, generál Schwarz byl do konce aktivní a během předloňské návštěvy slovenského prezidenta Kisky 
na spojeneckém hřbitově v Brookwoodu -- kde se Schwarz vždy účastnil pietních aktů v letecké slovenské uniformě s 
množstvím vyznamenání na prsou (viz. str. 3) -- jím byl pozván na návštěvu prezidentského sídla v Bratislavě. Byl také 
loni v červnu vyznamenán za statečnost českým prezidentem Zemanem. Pohřeb: 2.února odpoledne v Brookwoodu. 
 

Budeme vzpomínat na naše zemřelé krajany v únoru... 
Budeme vzpomínat na gen. Antonína Petráka, veterána z 1.čs. obrněné brigády (8.2.2009), prof. Jar. Krejčího z    
univerzity v Lancasteru, odbojáře, sociologa a ekonoma (16.2.2015), dalšího našeho vojáka Vladimíra Drábka 
(17.2.1984), velvyslance ČR v Londýně Jana Winklera (16.2.2009), gen. Miroslava Štanderu z francouzské CGI/6, 
312. čs. stíhací perutě a naší noční 68. perutě (19.2.2016), Wing Cdr. Tomáše Vybírala, DFC, DSO, veterána 312. 
čs. stíhací perutě RAF (21.2.1981), majora Václava Šikla ze 310. čs stíhací peruti RAF (24.2.1996), dalšího letce 

Miroslava Kratochvíla-Bittona ze 310ky a od Tobruku (25.2.2014) a P.Kpt. Františka Rochly, londýnského kněze a 
historika našich letců (28.2.1992). Vzpomeneme i ,,zápalné oběti č.2‘‘ roku 1969, Jana Zajíce.                                                                                                                                                                                                                                                                   

Správní rada londýnského Velehradu děkuje srdečně paním Kolářové, Kopecké a Kaufmannové za peněžité dary! 

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

Velvyslanectví ČR ve spolupráci s veľvyslanectvom SR a Českým centrem srdečně zve krajany i anglické známé na  

                          Týden československých filmů  

v kinosále velvyslanectví od 19. do 24. února - 26 Kensington Palace Gdns, W8 4QY, tel.: 0207 243 7900           

 

Od Rozmarmého léta, přes Limonádového Joe, Fimfárum (pro děti a s aktivitami) až po novější slovenské Pokoj 

v duši, Útek do Budína či Nicholas G. Winton – Sila ľudskosti, vše s anglickými titulky. Akci uvedou oba      

                              velvyslanci a po projekcích nabídnou číši vína.  
 

  Vstup volný, ale nutná rezervace předem přes systém Eventbrite. Informace na: events.london@embassy.mzv.cz  
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Překladatelská soutěž už po páté           
Česká centra a České literární centrum vyhlásily 5. ročník  
mezinárodní soutěže pro mladé začínající překladatele do  
40 let pod názvem Cena Susanny Roth. Soutěž je  
pojmenována po renomované švýcarské bohemistce a  
překladatelce (1950–1997), propagující soudobou českou  
literaturu v zahraničí. Úkolem soutěžících bude překlad  
uceleného úryvku dosud nepřeložené současné české  
prózy (beletrie) vybraného autora o rozsahu cca 10  
normostran z knihy vydané v letech 2016–2017 v ČR.  

Letos je vybrána kniha Karla Veselého Bomba★Funk  

(kapitola 6, str. 104-118), vydaná nakl. BiggBoss, 2017.  
V každém jazykovém teritoriu bude oceněn pouze jeden  
uchazeč; vyhodnocení soutěže provede místní odborná  
porota. Do soutěže nelze přijmout již publikované  
překlady a dřívější vítěze soutěže a na výherce čeká  
několikadenní návštěva ČR se seminářem. Pravidla jsou  

ke stažení na: csr-pravidla.pdf Text ke stažení na:  
csr-18-text-soutez-bombafunk-6-kapitola.pdf   
K překladu nutno přiložit profesní CV v podobě  
medailonku a aktuální foto a vše zaslat do 31. března na  

e-mailovou adresu: clarkova@czechcentre.org.uk 
 

Pro pamětníky srpna 1968 v Londýně 
Ústav pro studium totalitních režimů v Praze hledá pomoc  
při identifikaci některých britských účastníků londýnských 
protestů proti okupaci Československa v roce 1968. Chtěl  Další záběry z pietní vzpomínky na oběť Jana Palacha na londýnském Velehradě 
by s nimi natočit rozhovory, případně je pozvat na besedy  a generál Ivan Otto Schwarz (a předloni s prezidentem Kiskou v Brookwoodu)  
a přispět tak k chystaným oslavám srpnového výročí.  
Obrátil se proto na velvyslanectví ČR a SR a konkrétně na  
radu Jana Blažka, který hledá pomoc v řadách české a  
slovenské komunity v Británii při hledání Britů, kteří se  
tehdy připojili k londýnským demonstracím proti okupaci. 
Kontakt e-mail: jan_blazek@mzv.cz či na 07789 367903. 
 

Cena Jiřího Theinera  
Svět knihy, s.r.o. - společnost Svazu českých knihkupců a  
nakladatelů vyhlašuje od roku 2011 každoročně Cenu  

Jiřího Theinera, česko-britského exilového novináře,   
literáta a bojovníka za naši svobodu, známého mezi Brity  
hlavně z dlouhého působení v časopise Index on Censorship. 
Cena je určena žijící osobnosti nebo aktivní instituci působící v zahraničí, která přispívá k šíření a propagaci české 
literatury mimo ČR a je spojena s odměnou 30.000 Kč.  
   Nominace mohou zasílat zástupci odborné veřejnosti – nakladatelé, knihovníci, univerzitní pracovníci, instituce či 
média zabývající se českou literaturou a knižní kulturou. Nominace musí obsahovat plné jméno navrhované osoby 
(nebo název instituce) včetně kontaktu na nominovaného a zdůvodnění jeho zásluh, přičemž lze opakovat i dřívější 
nominace. Datum uzávěrky přihlášek je 15. února 2018, přihlášky se zasílají řediteli Světu knihy s.r.o., Radovanu 
Auerovi na základě nominačního formuláře na adresu: Svět knihy, s.r.o., Fügnerovo nám. 1808/3, CZ-120 00 Praha 2 
nebo e-mail: theineraward@svetknihy.cz Další info, formulář a seznam laureátů k dispozici u Třetího tajemníka 
velvyslanectví ČR, Ondřeje Hovádka. 
 

Letní škola slovanských studií v ČR 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR nabízí 20 stipendijních míst (cesta, kurzy, ubytování) pro studenty, 
překladatele, či akademické pracovníky na letních školách slovanských studií, tedy kurzech českého jazyka od 
července do září pro zájemce z Británie. Letos to budou: Univerzita Karlova v Praze – Filozofická fakulta (27.7.–24.8.), 
Masarykova univerzita v Brně – Filozofická fakulta (21.7.–18.8.), Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy 
v Poděbradech (2.7.– 27. 7.), Univerzita Palackého v Olomouci – Filozofická fakulta (21.7.–19.8.), Západočeská 
univerzita v Plzni (9.7.– 27.7.) a Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (20.8.–7.9.). Informace: Ondřej Hovádek, 

velvyslanectví ČR a http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/letni-skoly-slovanskych-studii Lhůta: do 10.března! 

*************************************************** 
                  BCSA v spolupraci z Veľvyslanectvom SR pozýva krajanov na predstavenie knihy 

           Gaudeamus – slovenský román autora menom Richard 

 V útorok 13. februára 2018 od 18.30 do 20.30 v sáli Veľvyslanectva SR, 26 Kensington Palace Gdns., W8 4QY 
        Autor Richard aj prekladaťel David Short v diskusii o knihe s čítánim ukázok v slovenčine aj anglicky 

        Vstup (len s rezerváciou na Eventbrite alebo BCSA) £10, pre študentov £5), pre členov BCSA bezplatný. Občerstvenie... 
       

         Info: bcsa@bcsa.co.uk alebo tel. : 020-8902-0328 či www.bcsa.co.uk a na adrese: 643 Harrow Rd, Wembley, HA0 2EX 

                 Eventbrite: https://www.eventbrite.co.uk/e/gaudeamus-a-slovak-novel-by-richard-tickets-40072372545 

                 BCSA také zve krajany na tradiční středeční setkání ,,Get to know you‘‘  

             příště 14.února od 19 do 23hodin v Českém a slovenském klubu, 74 West End Lane, London NW6 
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DUCHOVNÉ SLOVO 

Vyhlásenie KBS k demografickej situácii Slovenska 
Katolícki biskupi Slovenska sa pred dvadsiatimi rokmi vyjadrili k demografickej situácii, ktorá už v tom čase bola 
znepokojujúca. Minimálny populačný prírastok, klesajúca sobášnosť a vysoká rozvodovosť, zvyšujúci sa vek 
snúbencov vstupujúcich do manželstva, odchod mladých ľudí za prácou do zahraničia, ale aj rastúci egoizmus 
jednotlivcov, neúcta k počatému životu a jeho likvidácia; toto sa aj dnes prejavuje v nepriaznivom demografickom 
vývoji Slovenska. 
    Keďže sa počet narodených dramaticky znížil, Slovensko bude v budúcnosti čeliť vážnym spoločenským a 

ekonomickým problémom. Výpadok produktívnej časti populácie zníži potenciál pre ekonomickú aktivitu a 
zamestnanosť, pričom zvyšujúci sa počet dôchodcov spôsobí neprimeraný nárast dôchodkového zaťaženia a nákladov 
na zdravotnú starostlivosť, ktorá je už dnes nedostačujúca. Skúsenosti iných krajín nás varujú, že disproporčná 
štruktúra obyvateľstva v neprospech mladých ľudí môže viesť k spoločenským konfliktom a k následnému 
uchyľovaniu sa k prostriedkom, ktoré sú v priamom rozpore s ľudskou dôstojnosťou. 
     Katolícka cirkev vždy učila, že funkčná rodina je základnou bunkou spoločnosti. Našou nádejou sú rodiny, ktoré 
aj za cenu veľkých obiet slúžia životu. Rodina tvorená otcom, matkou a deťmi má nezastupiteľnú úlohu pri plnení 
funkcie zabezpečenia zdravého rastu spoločnosti a zároveň plní dôležité úlohy v sociálnej oblasti. 
     My, katolícki biskupi Slovenska, vedomí si zhoršujúcej sa demografickej situácie, sme presvedčení, že v rámci 
verejných politík by sa podpora rodiny mala stať prierezovou témou, premietnutou do všetkých relevantných 
legislatívnych nástrojov a národných stratégií. Slovensko potrebuje národný demografický plán. 
     Vyzývame všetkých verejných predstaviteľov a odborníkov, aby v rámci svojich možností iniciovali, podporili, 
prijali a posilnili legislatívu v prospech rodín. 

 

Hľadanie jednoty kresťanov v januári aj po celý rok... 
Predstaviťelia európských kresťanov povzbudzujú v januári svoje společenstva k modlitbam za jednotu kresťanov. 
Tradičný termín konania Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov je na severnej pologuli od 18. do 25. januára. Tieto 
dni navrhol v roku 1908 Paul Wattson tak, aby modlitby prebiehali v dňoch medzi sviatkami sv. Petra (Katedra) a sv. 
Pavla (Obrátenie), čo im dodalo symbolický význam. Na južnej pologuli sú v januári prázdniny, preto tam cirkvi často 
slávia Týždeň modlitieb v inom termíne, napríklad v období sviatkov Zoslania Ducha Svätého (ako to navrhlo Hnutie pre 
vieru a poriadok v roku 1926), ktoré tiež symbolizujú jednotu Cirkvi. Predstaviťelia odporúčajú, aby kresťania hľadali 
jednotu nie len v januári, ale aj po celý rok, ako to vyjádrila Preambula Ekumenickej charty: 
 
,,My, Konferencia európskych cirkví (KEK) a Rada európskych biskupských konferencií (CCEE), sme sa v duchu 
posolstva ekumenických stretnutí v Bazileji 1989 a v Grazi 1997 pevne rozhodli naďalej chrániť a rozvíjať bratské 
spoločenstvo, ktoré medzi nami vyrástlo a ďakujeme trojjedinému Bohu, ktorý prostredníctvom Ducha Svätého vedie 

naše kroky k čoraz tesnejšiemu spoločenstvu.  
     Už sa ujali rozličné formy ekumenickej spolupráce, no ak chceme zostať verní Kristovej modlitbe, „aby všetci boli 
jedno, ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás jedno, aby svet uveril, že si ma ty poslal (Jn 17, 21), 
nemôžeme zostať stáť na súčasnej úrovni. Vedomí si svojej viny a pripravení obrátiť sa, musíme prekonávať rozdelenia, 
ktoré ešte existujú medzi nami, aby sme tak mohli spoločne presvedčivo hlásať evanjeliové posolstvo medzi národmi. 
     Keďže spolu počúvame Božie slovo, obsiahnuté vo Svätom písme, a sme povolaní vyznávať našu spoločnú vieru a 
spoločne konať podľa spoznanej pravdy, chceme svedčiť o láske a nádeji pre všetkých ľudí. 
     Na našom európskom svetadiele – od Atlantiku po Ural, od severného pólu po Stredozemné more – ktorý dnes 
viac ako kedykoľvek predtým charakterizuje kultúrny pluralizmus, sa chceme pomocou evanjelia zasadzovať za 
dôstojnosť ľudskej bytosti, stvorenej na Boží obraz, a ako cirkvi spoločne prispievať k zmiereniu medzi národmi a 
kultúrami. 
     V tomto zmysle chápeme túto chartu ako spoločný záväzok na dialóg a spoluprácu. Charta opisuje základné 
ekumenické úlohy a z nich odvodzuje ďalšie smernice a povinnosti. Na všetkých úrovniach života Cirkvi chce 
podporovať ekumenickú kultúru dialógu a spolupráce a predstavovať jej záväzné kritérium. Nemá však 
dogmaticko-magisteriálny ani cirkevnoprávny charakter. Jej záväznosť sa odvodzuje skôr od dobrovoľného záväzku zo 
strany cirkví a európskych ekumenických organizácií. Na základe tohto textu môžu potom tieto inštitúcie podľa svojej 
situácie formulovať vlastné dodatky a spoločné stanoviská, ktoré budú mať na zreteli ich vlastné špecifické ciele a z 
nich vyplývajúce povinnosti.‘‘ (Text Charty je v dokumentoch na stránkach TK KBS)            /Zo stránok TK BKS/ 
 

*************************************************** 
Česká filharmonie na zájezdu v Británii a Irsku 
Česká filharmonie pod taktovkou Tomáše Netopila a se sólisty cellistkou Alisou Weilerstein a houslistou Josefem Špačkem 

bude v únoru na koncertním turné v Británii a Irsku a krajané budou mít možnost je uvidět a uslyšet takto: 
10. 02. 2018 _ Town Hall, Leeds, UK 
11. 02. 2018 _ Colston Hall, Bristol, UK 
12. 02. 2018 _ Bridgewater Hall, Manchester, UK  
14. 02. 2018 _ Symphony Hall, Birmingham, UK  
15. 02. 2018 _ Theatre Royal Concert Hall, Nottingham, UK  
16. 02. 2018 _ The Anvil, Basingstoke,UK 
17. a 18. 02. 2018 _ The National Concert Hall, Dublin, Ireland 
Další informace na: http://www.ceskafilharmonie.cz/en/tour-detail/50-2018-great-britain-and-ireland 

 
Dvořákova společnost zároveň upozorňuje na slevu pro členy na koncerty v Conway Hall, Red Lion Sq, WC1R 4RL, 
kde budou koncerty české hudby 11.března, 29. dubna a 13.května. Budeme je ohlašovat v našem kulturním přehledu na str.6 
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KRÁTCE Z DOMOVA 

 

o    Výroky v debatě prezidentských kandidátů v České televizi  
25. ledna hodnocené serverem Demagog.cz. ukázaly, že Miloš  

Zeman pronesl 52 faktických výroků a 14 z nich bylo nepravdivých. 
Jiří Drahoš pronesl 38 faktických výroků, z toho tři nepravdivé.  
V předcházející debatě o dva dny dříve měl Zeman pronést 28  
faktických výroků a sedm z nich bylo nepravdivých. Drahoš pak ve  

stejné debatě 14 výroků a dva nebyly pravdivé. o  Priemerná  

mesačná mzda v Bratislavskom kraji vzrástla medziročne o 3,8  
percenta a dosiahla podľa slovenských štatistikov za tri štvrťroky  
2017 v podnikoch s 20 a viac zamestnancov a v podnikoch  
finančného sprostredkovania 1313 eur. Medziročne mali najvyššiu  
mzdu v odvetviach informácie a komunikácie (2166 eur), najnižšiu  
v podnikoch služieb ubytovania a stravovania (737 eur). V  
súkromnom sektore bol priemer 1390 eur, v medzinárodných  
organizaciach 1510 eur). V porovnaní s rokom 2016 vzrástla mzda  
v súkromnom sektore o 3 percenta, vo verejnom o 5,2 percenta. 

o  Organizace Good Governance zkontrolovala dary a nefinanční  
plnění mezi prvním a druhým kolem českých prezidentských voleb. 
Organizace napočítala u Zemana dary od 51 právnických osob, u 
Drahoše od 38. Zemanovu kandidaturu sponzoruje většinou Strana 

práv občanů a Přátelé Miloše Zemana a obě tají původ peněz. Na to  
vše upozornila výzva „Nenechme si zvolit prezidenta pomocí černých  
peněz“ a vyzvala Zemana ke zveřejnění všech sponzorů, nejen těch  
na seznamu ukázaném v televizi, neboť prý 3,6 milionu korun stále 

chybí. Výzva také žádá vládu, aby požádala zpravodajské služby o  
informace o zdrojích financování. Výzvu podepsalo 14 osob, včetně například bývalého ministra obrany Luboše 
Dobrovského a několika dalších známých osobností. 
 

DOPIS Z PRAHY 

Tak nám zvolili prezidenta  
Je to u nás s volbami dobře zařízené. Můžete si na místním úřadě vyzvednout volební kartu a s tou pak můžete volit, kde se 
vám hodí. Tedy musí to být někde, kde je volební místo s urnou a úředníky. A přes internet můžete před i po sledovat české 
televizní kanály se všemi diskusemi, analýzami a podobně, ať jste kdekoli.  

   S paní Krátkou jsme značnou část ledna strávili v cizině (tedy v Anglii), ale o nic jsme nepřišli. Vlastně přišli jsme 
tentokrát o programy BBC a ITV. Já sice kouzla s internetem neumím, ale manželka ano, a tak jsme po televizní stránce 
jakoby zůstali na Vinohradech.  

   V týdnu před druhým kolem jsme viděli úterní debatu prezidentských kandidátů na Primě, vysílanou z karlínského 
operetního divadla, a nebylo to věru nic hezkého. Moderátor nebyl k ničemu, publikum řvalo a pan Drahoš byl převážně 
neslaný-nemastný. Zvládli toho za hodinu velmi málo a mně se zdálo, že v okamžicích, kdy jakési vedení diskuze existovalo, 
moderuje debatu vlastně Zeman. Pochopitelně ke svému prospěchu.  

   Čtvrteční duel obou kandidátů vysílaný Českou televizí z atria Rudolfina to bylo docela jiné kafe.  

   Díky tomu, že každý z kandidátů si směl přivést jen třicet stoupenců a ti se chovali civilizovaně, a zejména pak díky 
skvělému výkonu moderátorky paní Witowské. I zde se dosluhujíci Zeman uchyloval k “podpásovkám” včetně řady 
nepravdivých tvrzení. Alespoň jedno z nich dokázal Drahoš ve své odpovědi vyvrátit, jiná nikoliv. Třeba uznat, že Zeman 
dokonale ovládá trik sdělovat informace, o kterých buď ví, že jsou falešné, nebo které si právě vycucal z prstu s takovou 
jistotou a tak přesvědčivě, že je obtížné zapochybovat.   

  Hlavní Zemanovou zbraní byla imigrace, tedy “hordy migrantů valící se do naši země”. To je pozoruhodné. Zejména proto, 
že v ČR není - vzhledem k převažujícímu cítění občanstva - v praktické politice nikdo, kdo by hájil názor, že bychom měli 
přijímat běžence z krizových oblastí, zejména mohamedány a akceptovat příslušné instrukce vydávané z Bruselu. Ani prof. 
Drahoš zřejmě takové přesvědčení nechová a zcela jasně to v debatách i jinde řekl. Ale to jakoby hrách na stěnu házel. V 
Česku byly na tisících nápadných míst plakáty s podobiznou Zemana a textem varujícím před “vítačem” Drahošem. A mnoho 
lidi tomu - bůhví proč - věří.  

   Den před odjezdem do Anglie jsem mluvil s dvěma voliči - ne úplně pitomými - a ti nezávisle na sobě vyjádřili obavy z 
přílivu imigrantů v případě Drahošova zvolení. Já je tedy upozornil na skutečný stav věcí, oni přikývli, ale pochybuji, že by 
Zemana nevolili.  

   Na velvyslanectví České republiky v Londýně se v pátek a v sobotu také volilo. Zde Drahoš získal 2141 platných hlasů a 
Zeman 119. Podobně tomu bylo i na zastupitelských úřadech České republiky v jiných zemích.  

   Ovšem jinak ve vlasti. Například v Lišanech u Žatce, které mají 180 duší, Zeman zvítězil s devadesáti čtyřmi procenty.  

   Dohromady Zeman vyhrál tak, že obdržel o cca stopadesát tisíc hlasů víc. Což není mnoho, uvážíme-li počet voličů při 
relativně vysoké volební účasti v druhém kole. Ale výhra je výhra. I kdyby vítězství bylo jen o jediný hlas. 
   Myslim si, že skutečnost, že bezmála polovina voličů dala svůj hlas civilizovanému “Antizemanovi” nabízí slušnou 
vyhlídku do budoucna. Zejména to, že tolik lidí, včetně poražených kandidátů z prvního kola, dokázalo svoji demokratickou 
jednotu a disciplinovanost v tom, že volili kandidáta, který pro ně nemusí být tím ideálním. To platí i pro demokratické 
politické strany: ODS, Piráty, Lidovce, STAN, TOP 09 a část ČSSD. Také je nyní reálná naděje, že skončí představy, že by se 
v ČR mohl ujmout “prezidentský systém” typu Ruské federace.   

   A tak máme na pět let pokoj. Jenom se modlit, aby nám pan prezident Zeman celých pět let vydržel.  

A aby vydržel taky Honza Krátký 
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     DOČASNĚ PŘERUŠENO 
Velehrad, 39 Lonsdale Rd., Barnes, SW13 9JP 
   INFO@CZECHLANGUAGECLUB.CO.UK 

 

http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=150035/143541_0_


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

Nenechte si ujít, aneb trochu kultury v Londýně a okolí v únoru 

o    1. února v 19.30 zahraje v Royal Festival Hall, Southbank Centre, Philharmonia Orchestra pod taktovkou Paava 

Järviho a se solistou, cellistou Gautierem Capuçonem. Na programu: Dvořák: Karnevalová Overtura; Koncert pro cello 

v B mol a patriotická Symfonie č.7 in D moll. Info: www.southbankcentre.co.uk a 020 3879 9555 

o    3. února v 19.30 zahraje v Rose Theatre, 24 High Street, Kingston-on-Thames, Royal Philharmonic Orchestra pod 

taktovkou Roryho Macdonalda a se sólistou Kianem Soltanim na cello. Program: Dvořákova 9.symfonie v E moll 
(Novosvětská), Fantasia na téma Thomase Tallise Vaughana Williamse a Elgarův Koncert pro Cello. Info: 020 8174 
0090 a také www.rosetheatrekingston.org 

o    Také 3.února v 19 hodin vystoupí v Trinity Church Harrow, HA1 1 RX, Trinity Orchestra pod traktovkou Johna 

Andrewse a se soloistkou Fenellou Humphreys na housle. Na programu: Dvořák: Houslový koncert in A moll a díla 
Cherubiniho a Brahmse. Info: www.trinityharrow.co.uk 

o    4.února v 15 hodin zopakuje Royal Philharmonic Orchestra koncert z Rose Theatre v Kingstonu také v Leas Cliff 

Hall, Folkestone. Info: www.atgtickets.com/venues/leas-cliff-hall/ 

o    4. února v 15 hod hraje v Dorking Halls, Dorking RH4 1SG, Sacconi String Quartet Sukovu Meditaci na starou 

českou hymnu sv. Václave a díla Debussyho a Beethovena. Info: 01306 881717 a http://www.dorkinghalls.co.uk/ 

o    11. února v 19 hodin vystoupí v Barbican Hall, Barbican Centre, Silk St, London EC2Y 8DS, London Symphony 

Orchestra pod taktovkou Sira Marka Eldera s Nikolajem Znaiderem na housle. Na programu: Dvořákova Overtura k 
Othellovi a díla Brucha (Houslový concert č.1) a Elgara (Symfonie č.2). Info: www.barbican.org.uk a 020 7638 8891 

o    Od 12.2. do 18.3. v Českém centru (velvyslanectví ČR) výstava Czechia Now! stylů oděvů v regionech. Autorky: 

módní návrhářka Kateřina Plamitzerová, fotografka Michaela Čejková a zahradní architektka Lucie Králíková. 

o    25. února v 15 hodin vystoupí opět v Dorking Halls, Dorking (viz. výše) Sacconi String Quartet s programem: 

Dvořákův smyčcový kvartet č. 13 v G dur a díla Glasse a Mozarta. Info: viz výše 

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

Nezisková dobrovolnická československá organizace Okénko propaguje české        

a slovenské tradice, kulturu a vzdělání v Londýně. Nabízíme: pravidelnou sobotní školu 
a vyučování předškolních skupinek (pro české a slovenské děti od narození po 14 let), 
setkání a aktivity pro rodiče (ples, knižní klub, divadelní spolek, fitness lekce, lekce  
češtiny pro dospělé) a akce pro celou českou a slovenskou komunitu (Vánoční besídka,  
Velikonoční oslavy, Dětský den, výlety do muzeí, k moři, Šlapáček, atd.) Informace: www.okenko.co.uk  Kontakt: Jana Nahodilová: 07960 018346,  
email: c.okenko@hotmail.co.uk    Sobotní škola provozuje svou činnost v Dunraven Primary School, Mount Nod Rd, London SW16 2LG 

***************************************************           
            Sväté omše Slovak Catholic Mission 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 19.30, Streda 19.30, Piatok s angl. Farnosťou. Svätá spoveď pred i po každej svätej omši aj po dohovore s duchovným otcom 

***************************************************       
              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 
(k dostání nová CD nahrávka klavírních děl prof. Ant Tučapského v interpretaci Kanaďanky Margaret Bruce. Dvě CD za 14.50 liber i s poštovným) 

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