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***************************************************                             
Výročí ruské bolševické revoluce 
varuje i po stovce let   
Výročí československé listopadové ,,sametové‘‘ revoluce roku 1989 -- které  

bude ve vlastech českých i slovenských 17. listopadu letos vzpomínáno s  

jistou ironií vzhledem k současnému nepříliš uspokojivému politickému  

vývoji i přes značný ekonomický růst -- přichází vždy jakoby ruku v ruce s  

výročím jiné a velmi nesametové revoluce. Jde o bolševickou revoluci v  

Rusku (nebo-li VŘSR režimní komunistické propagandy) a letos od ní  

7.listopadu uplyne už stovka let. 

   Kulaté výročí jistě zavdá mnohým západním médiím v Evropě i jinde a  

,,souputnickým‘‘ organizacím příležitost k retrospektivním úvahám,  

úvodníkům i přílohám vážených deníků a v nynější liberalizující atmosféře  

lze čekat řadu obdivných frází na téma jak to tehdy bylo bolševiky dobře  

zorganizováno a jaké to přineslo pozitivní dědictví pro globální vývoj.  

Eulogie se namnoze nebudou zabývat rapidním hospodářským růstem Ruska  

od přelomu století do První světové války, ani zásluhami Kerenského vlády  

o demokratizaci a už vůbec ne předrevolučním proudem německých financí 

a agentů-podvracečů do Ruska či podivným zapečetěným vlakem z Berlína  

do Petrohradu, vezoucím jistého Uljanova/Lenina rozdmychat revoluci.                                                                                                                                                                            

    Nebudou se také asi zmiňovat o organizaci Čeka a pozdějších NKVD či  

KGB a o vůdcích jako Trocký, Džeržinský či Stalin a Berija, ani o teroru     Václavské náměstí, Praha, listopad 1989 -- konec komunismu... 

a síti koncentračních táborů Gulag a o dvaceti či více milionech nevinných 

občanů v nich umučených. Nemluvě už o pozdějších šesti milionech uhynulých hladem v poválečné Ukrajině, o tisícovkách 

umučených v okupované střední a východní Evropě či v asijských republikách, o polské Katyni či Berlíně 1953, Poznani a 

Maďarsku 1956 a o našem srpnu 1968. Pro některé stále nepoučitelné západní marxisty či jen naivní akademické obdivovatele 

vražedného režimu pak určitě ani nebude platit skutečnost, že nacismus (nacionální socialismus), ,,lidová demokracie‘‘ či ,,reálný 

socialismus‘‘ byly dvě sousední větve stejného totalitárního kmene. Ještě si mnozí asi pamatují, jak zvýrazňovali svastiky (!) na 

barelech sovětských tanků v srpnu 1968 a přimalovávali rovnítko a pěticípou hvězdu... Díky Bohu, u nás je to už za námi, ale 

nebezpečí trvá a Putinovo Rusko se k tomu všemu zjevně vrací. Připomínat to proto musíme i našim britským sousedům!/jn/          

*************************************************** 
      Správní rada londýnského Velehradu a Czech Language Club srdečně zvou krajany na                     

                 promítání českého filmu Občanský průkaz  
                komedie režiséra Ondřeje Trojana podle knihy Petra Šabacha s anglickými titulky 

sobota 11. listopadu od 17.30 v Czerninově sále londýnského Velehradu v Barnes, 39 Lonsdale Rd., SW13 9JP 
 Po filmu občerstvení. Vstupné £5. Prosíme potvrďte účast na e-mailu info@czechlanguageclub.co.uk do 5.11.- Platba přes PayPal či při vstupu 
 

***************************************************      
      Správní rada londýnského Velehradu a Emmy Destinn Foundation srdečně zvou krajany na  

   koncert operních árií mladých pěvců -- veřejné finále 10. ročníku soutěže 

                              
středa 15. listopadu v 19.15 v Czerninově sále londýnského Velehradu v Barnes, 39 Lonsdale Rd., SW13 9JP 
  Vstupenky u vchodu - £8 (studenti a senioři £5) zahrnují občerstvení. Rezervace: 07794 848075 a e-mail info@destinn.com 

*************************************************** 
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ZPRÁVY Z KOMUNITY A LONDÝNA 
Vyznamenání k výročí republiky 
Na recepci u příležitosti státního svátku se 27. září konalo 
v rezidenci velvyslanectví ČR (jak jsme už po uzávěrce  
minulého čísla krátce uvedli ve Stop Press) slavnostní  
udílení ocenění velvyslance Libora Sečky spolu se  
starostou londýnského Camdenu Richardem Cottonem a 
rektorem Univerzity Karlovy Tomášem Zimou desítce  
osobností, které významně přispěly k rozvoji  
česko-britských vztahů. Jak uvedlo velvyslanectví, oceněni 
čestným diplomem a stříbrnou medailí Jana Masaryka 
byli: paní Ludmila Stáně a pan Antonín Stáně (Velehrad  
London), Lady Milena Grenfell-Baines (patronka), pan  
Karel Janovický (hudební skladatel), pan William Nagel,  
pan Ladislav Horňan (předseda Czech British Chamber of  
Commerce), paní Eva Ross (honorární konzulka ČR v  
Manchesteru), pan Karel Jelínek (mecenáš a sponzor), pan  
Alexander Sádlo (výtvarník) a pan Milan Mládek  
(honorární konzul ČR v Belfastu). Všem vyznamenaným 
srdečně blahopřejeme a pochopitelně zejména pak těm,  
které vídáváme na Velehradě v Barnes, tedy jeho  

,,motorům‘‘, manželům Stáňovým, díky jejichž takřka  

heroickému nasazení byl Velehrad rekonstruován a nyní  
opět slouží krajanské komunitě a skladateli Karlu  
Janovickému. Recepce se vydařila i díky počasí a hosté,  
včetně diplomatů partnerských zemí EU, si se zájmem  
prohlédli i dva vystavené historické automobily Škoda –  
110 OHC Spider z roku 1958 (jeden ze dvou ve světě  
zachovalých posledních) a Škoda 1201 ze stejného roku,  
kontrastující s nejnovějším modelem Škoda Kodiaq před  
vchodem do budovy rezidence.                                                                            

                                                                                                                                                                

Další ocenění Velehradu mezinárodními                                       

architektonickými společnostmi                                               Laureáti  

Velmi zdařilá rekonstrukce budov londýnského Velehradu                                                čestné stříbrné 

v Barnes, která už vzbudila pozornost významného                                                       medaile Jana   
měsíčníku Architects Journal (jak jsme referovali), je dál                                                  Masaryka;   
obdivována i jinde ve světě. Nejnověji věnoval rekonstrukci                                                diplom a  
podle designu a pod vedením architektů firmy IBLA                                                       medaile a 
pozornost slovenský architektonický zpravodaj ArchInfo                                                   pohled do 

s řadou snímků a nákresy. Zájemci se mohou podívat                                                     zahrady 
na internetové strany:  https://www.archinfo.sk/diela/                                              rezidence 

architektura/nabozenske-a-kulturne-centrum-ceskej-a                                             během 
-slovenskej-obce-v-londyne.html.                                                                  recepce  
 

Nové překlady našich spisovatelů 
Známé londýnské nakladatelství Jantar Publishing  
Michaela Tate vydává Umělohmotný třípokoj Petry Hůlové 

v anglickém překladu Alexe Zuckera jako Three plastic  
rooms. Křest knihy se bude konat 21. listopadu v  
knihkupectví Waterstones na Gower Street. Jantar  
nedávno vydal dílo ,,slovenského Kafky‘‘ Vl. Bally pod  
názvem In the name of the father  a předtím i polské 
spisovatelky Agnieszky Dale, nazvané Fox season a  
pokračuje tak ve vydávání soudobých středo a  
východoevropských autorů.  
 

 

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

                 Britská skupina Spoločnosti pre vedy a umenia SVU pozývá krajanov na  
  

                Predvianočné posedenie 

.         v sobotu 25. novembra o 14tej hodine v Čs. národnom dome, 74 West End Lane, NW6       
      Pani Věra Vavrečková, ktorá učila knihovníctvo na Karlovej univerzite, sa tam tiež vráti ku Karlovi Čapkovi  

so zameraním na jeho mimoliterárne koníčky a záľuby. 
 

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

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

Odešli naši veteráni plk. Arnošt Polák a  
plk. Rudolf Čapek  
27. září zemřel ve věku 94 let plk. vv. Arnošt Polák, bývalý 
střelec a radiotelegrafista slavné 311. československé  
bombardovací perutě RAF a nositel řady vyznamenání.  
V červnu letošního roku mu navíc udělil prezident Zeman 
Medaili za statečnost, poté co předtím obdržel Medaili  

zlaté lípy ministra obrany. Plukovník Polák po odlétání  
turnusu s Třistajedenáctkou létal u 246. dopravní perutě 
a po válce se vrátil do republiky. Pak znovu odešel do  
exilu a byl po mnoho let vedoucím organizátorem a hlavou 
Svazu letců svobodného Československa v Londýně a 
pravidelně aktivním účastníkem každoročních  
vzpomínkových slavností na naše válečné hrdiny na  
spojeneckém hřbitově v Brookwoodu v Surrey. Byl všemi 
velmi oblíben a jeho laskavost a smysl pro humor nám                                                        Plk Polák v 

budou velmi chybět. Pohřeb se konal v krematoriu                                                            Brookwood 
Rendal’s Park, Leatherhead, 18.10.za účasti vojenského                                                       s ženou 
přidělence velvyslanectví plk. Jiřího Svatoše a dalších                                                         kolegy z 
diplomatických představitelů. RIP.                                                                            311ky, gen 
    24. října pak přišla další smutná zpráva o odchodu                                                        Ludikara a 

plk. vv. Rudolfa Čapka, který toho dne zemřel po dlouhé                                                       přebírá 
nemoci ve věku 98 let. Rodák z Českých Budějovic, Rudolf                                                     Medaili 
se po odchodu z Protektorátu v r. 1940 přihlásil do naší                                                       zlaté lípy. 
zahraniční armády, po pádu Francie sloužil v Británii u                                                        Dole: 
2.tankového praporu 1.československé obrněné brigády                                                       Plk Rudolf 
gen. Lišky. Jako velitel tanku se po výsadku v Normandii                                                      Čapek 
účastnil obléhání německé pevnosti Dunkirk, bráněné                                                         nedávno a 
12.000 vojáky Wehrmachtu. Po návratu do vlasti ještě                                                         v r.1944 
sloužil coby kapitán velitelství tankistů, ale už v březnu                                                       u svého 
1948 byl odeslán na nucenou dovolenou a tak rychle                                                          tanku 
odešel zpět do Británie. Účastnil se po mnoho desetiletí 
života exilové komunity, hrál v ochotnickém divadle  
Londýnská sezóna Sylvy Langové a pravidelně byl viděn  

na vzpomínkových slavnostech v Brookwoodu, kde také  
spočine 2.listopadu. Bude nám po něm smutno! RIP. 
 
 

Budeme vzpomínat na naše zemřelé  
v listopadu i těšit se z přírůstků komunity 
 

Budou mezi nimi generál Miloslav Kašpar z gen. štábu 
čs.armády za války a vlivný předseda legionářů v exilu  
(4.11.2009), dále mluvčí Benešovy vlády v Londýně a  
skvělý novinář Josef Josten, MBE (29.11.1985) a také 
P.MUDr Josef Kadlec, SJ, světový odborník na bioetiku,  
po řadu let také pomocník Otce Langa a přítel mnohých  
z nás, zde i v Americe. Kromě vzpomínek se ale budeme radovat z nedávných narozenin veteránky paní Anděly Haida 
Beníčkové, bývalé řidičky WAAF, která 8.října oslavila 104. narozeniny. A když už je řeč o narozeninách, Slávce a 
Filipovi Kučerových se narodil chlapeček Dominik a Magdě Aksamitové a Judovi holčička Anička. Blahopřejeme! 
 

Budova českého velvyslanectví před otevřením po rekonstrukci... 
Po kompletní dvouleté rekonstrukci bude 24. listopadu v 18 hodin slavnostně znovuotevřena budova velvyslanectví ČR 
na Notting Hill Gate (26 – 30 Kensington Palace Gdns.) z roku 1970, která má hostit také kanceláře Českého centra a 
agentur Czech Tourism, CzechInvest a CzechTrade. Rekonstrukcí také prošlo podzemní kino, terasa zahrady a 
garáže.Po dobu slavnosti pro pozvané bude budova osvětlena a promění se v galerii současných českých umělců, 
vystoupí česká zpěvačka pop-music Lenny a barman Pavel Tvaroh. Budova byla v r. 1971 oceněna RIBA (Královský 
institut britských architektů) za brutalistický styl architektury, tehdy významný odklon od socialistického realismu. 

*************************************************** 
                  British, Czech & Slovak Association srdečně zve krajany na tradiční středeční setkání 

                                           ,,Get to know you‘‘  

              8.listopadu od 19 do 23 hod. v Čs. národním domě, 74 West End Lane, NW6 a také na 
                                     

      už 26. výroční večeři BCSA v pátek 17. listopadu od 18.30 

           hotelu Radisson Blu Edwardian, 9 – 13 Bloomsbury St, WC1B 3QD  
              za účasti hlavního řečníka večera, velvyslance ČR Jeho Excellence Libora Sečky 
 
Vstupenky včetně večeře s vínem (od £35 pro studenty, £45 pro členy, £57.50 pro nečleny a stůl pro 10 za £450) přes Eventbrite do 11.11. 
          Info: bcsa@bcsa.co.uk nebo tel. : 020-8902-0328 či www.bcsa.co.uk a na adrese: 643 Harrow Rd, Wembley, HA0 2EX 
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KRÁTCE Z DOMOVA 
o V českých parlamentních volbách zvítězilo hnutí 

ANO Andreje Babiše s 29,64 procenta (78 křesel),  
před stranou ODS s 11,32% (25 křesel) a stranou 
Piráti s 10,79% a 22 křesly. Následovala SPD Tomia 
Okamury s 10,64% a 22 křesly, KSČM se 7,76% a 
15 poslanci, ČSSD s 7,27% a 15 křesly, KDU-ČSL s 
5,80% a 10 křesly, TOP09 s 5,31% a 7 křesly a pak 
ještě STAN (starostové a nezávislí) s 5,18% a 6  
poslanci. Zapeklitý výsledek, přestože prezident  
Zeman řekl, že pověří Andreje Babiše sestavením  
vlády, i když to početně nebude vůbec jednoduché,  
neb některé strany koalici či tichou podporu vlády 
ANO odmítají. Experti se domnívají, že by možná  
nakonec mohla přetrvat koalice s ČSSD a lidovci.                                                     
                                                                                                 (pokračování str 5) 
 

DUCHOVNÉ SLOVO 

Európa nie je len územie, ale aj duchovná výzva 
 

Pražský kardinál Dominik Duka, đakovsko-osijecký arcibiskup Đuro Hranić, krakovský arcibiskup Marek Jędraszewski 
a bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský sa na pozvanie budapeštianskeho kardinála Pétra Erdö a predsedu 
maďarskej biskupskej konferencie Andrása Veresa, biskupa Györu, v dňoch 18. a 19. októbra zišli na spoločnom 
stretnutí v Budapešti. Na záver stretnutia vydali spoločné komuniké, ktoré prinášame v plnom znení. 
 

Zástupcovia biskupských konferencií Českej republiky, Chorvátska, Poľska, Slovenska a Maďarska zídení v Budapešti 

- potom, čo navštívili historické mesto Visegrád, miesto na ktorom sa zodpovední predstavitelia našich národov 
stretávali pri rozličných príležitostiach už od stredovekých čias - a potom, čo sa spoločne pomodlili v Ostrihomskej 
bazilike pred oltárom sv. Vojtecha, mučeníka a pražského biskupa, nášho spoločného svätého patróna, diskutovali o 
aktuálnych výzvach, ktorým čelia naše miestne cirkvi. 
   S oddanosťou si osvojujeme túžbu Svätého Otca Františka usilovať sa "o nové a odvážne nadšenie pre tento 
milovaný kontinent," teda pre Európu. S radosťou sa pridávame k Rade európskych biskupských konferencií v 
tvrdení, že "Cirkev miluje Európu a verí v jej budúcnosť: Európa nie je len územie, ale aj duchovná výzva" (Záverečné 

posolstvo Plenárneho zasadania CCEE, Minsk, 28. 9. - 1. 10. 2017). 
   Európska identita, okrem geografických faktorov, je predovšetkým kultúrnou identitou. Jednou z najväčších 
inšpiratívnych síl tejto kultúry bolo - a napriek všetkej sekularizácii stále je - kresťanské náboženstvo. 
Charakteristickou črtou európskej identity je prítomnosť mnohých národov, ktoré majú svoj jazyk, kultúru, historickú 
skúsenosť a osobitnú schopnosť čeliť výzvam tak individuálneho, ako aj spoločenského ľudského života. 
   V tejto rôznosti vnímame bohatstvo stvorenia a Boží dar - dar, ktorý musíme uchovávať, chrániť, rozvíjať a stále 
viac používať pre dobro celého ľudstva. Národná príslušnosť nemôže byť dôvodom pre nepriateľstvo či pohrdanie 
druhými, ale skôr pomocou pre chápanie a rešpektovanie odlišných národov a kultúr. 
   Európa musí byť skutočnou rodinou národov, ktorej členovia si jeden druhého vážia, navzájom sa poznajú a snažia 
sa o spoločné hodnoty. Preto pokladáme za nevyhnutné, aby sa národy Európy lepšie poznali, a tak si mohli rozumieť, 
vzájomne sa rešpektovať, chcieť dobre jeden druhému a cítiť sa členmi tej istej rodiny. Informačná technológia otvára 
nesmierne možnosti pre takéto vzájomné poznanie.  
   Modlíme sa a pracujeme: 
- za Európu, ktorá rešpektuje ľudský život od počatia až po prirodzenú smrť, a ktorá je miestom prijatia pre rodiny; 
- za Európu, rešpektujúcu individuálnu i kolektívnu náboženskú slobodu každej osoby na základe jej dôstojnosti; 
- za Európu, ktorá národom umožňuje správnym spôsobom rešpektovať tie náboženstvá, ktoré väčšinovo prispeli k 
stvárneniu ich kultúry a identity. 
  S pohostinným pohľadom objavujeme a vidíme Krista vo všetkých ľudských osobách, predovšetkým v chudobných, 

trpiacich, bezdomovcoch a tých, ktorých postihla vojna a musia opúšťať svoju vlasť. Preto ponúkame konkrétnu 
pomoc našich biskupských konferencií utečencom, ktorí žijú na Blízkom východe a čakajú na možnosť vrátiť sa do 
svojich miest a obcí. Cítime osobitnú solidaritu s tými, ktorí podstupujú násilie a prenasledovanie za svoju kresťanskú 
vieru. Ich svedectvo a vernosť je duchovnou posilou aj pre kresťanov v našich krajinách. 
  Mučeníci z čiasnacizmu a komunizmu zabití v našich krajinách nás učia odpusteniu, milosrdenstvu a duchovnému 
zmiereniu. Prosíme o ich príhovor za mier, zmierenie a autentický rozvoj ľudskej rodiny./zo stran TK KBS/  

*************************************************** 
        Správní rada londýnského Velehradu předběžně upozorňuje a zve krajany na  

          Tradiční předvánoční koncert písní a koled 
                             s mikulášskou nadílkou 
v neděli 10. prosince od 15 do 18 na Velehradě v Barnes, 39 Lonsdale Rd., SW13 9JP 

                    Nejbližší metro Hammersmith a bus 419, 33, 73, 20 
 

zazpívá sbor Hlahol-Oxon, vedený dr.Evou Pinkavovou; přijde sv. Mikuláš s punčochou pro děti; občerstvení a zábava                         
                              (během koncertu program pro děti s Míšou a Blankou) 
 

Vstup: dospělí £3, děti £2 (při vstupu). Přihlaste děti na ludmilastane@gmail.com či sms na 07468 570551 do 5.12. 

*************************************************** 
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Slovenský folklórný súbor 

MORENA LONDÝN 
pozývá krajanov na party 

na oslavu 15. výročia 

založenia súboru 

11. 11. od 18 hodín 

v The Trade Union 
3 Thomas More St,  
St. Katherine’s and Wapping, London E1W 1YW 
Vstup: £20    RSVP: andrea.okely@gmail.com  

 

mailto:ludmilastane@gmail.com
mailto:andrea.okely@gmail.com


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

JEŠTĚ KRÁTCE Z DOMOVA 
o  Spolu takmer päť miliónov eur musí slovenské ministerstvo  

vnútra vrátiť Úradu vlády za chyby v informačných projektoch  
financovaných z eurofondov. Pochybenia boli zistené počas  
kontroly využitia eurofondov z operačného programu Informatizácia 
spoločnosti. Zistenia kontrol ministerstvo už úradne uznalo a  
minister Kaliňák sa vraj dohodol o uhradení splátkami, navonok  
ich však odmieta. Žiadosť o splátkový kalendár zdôvodnil tým, že  
peniaze nemôže riadne vrátiť do eurofondov, keďže by niemal na  

sociálne programy.  o  Německé vlaky Deutsche Bahn už nebudou 

jezdit z Berlína do Vídně přes ČR, ale o 200km delší trasou přes  
Norimberk, což prý vzhledem k nedostatkům zastaralé české  
železniční sítě bude dokonce rychlejší. Jak je známo české vlaky  
patří k nejpomalejším v Evropě a například 45 km z Benešova do  
Prahy jede rychlík více než hodinu a na celé české trase spojení  
Berlín – Vídeň z Děčína do Břeclavi nedosahuje průměru ani sto  

kilometrů za hodinu.  o   V pražských Vokovicích byl odhalen  

neobvyklý pomník známému stíhacímu pilotu Druhé světové války 
v řadách RAF i na východní frontě během SNP, Františku Fajtlovi.  
Pomník tvoří silueta letounu spitfire v travnatém svahu mezi  
ulicemi Vokovická a K Červenému vrchu. V RAF Fajtl létal nejen s 

čs. stíhacími perutěmi, ale dokonce velel britské 122. peruti  o  

Slovenský FME Racing Team študentov zo Strojníckej fakulty  
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave zvíťazil v  
automobilovom podujatiu Shell Eco-marathon v Istanbule  
dojazdom 377km na liter paliva. Zúčastnilo sa 26 tímov  
konštruktérov a študenti sa kvalifikovali na súťaž v Londýne. 
 o          Předseda občanských demokratů Petr Fiala vyloučil jakoukoli formu spolupráce na vládě s hnutím ANO, včetně 

možné tolerance menšinové vlády: „My s hnutím ANO vyjednávat nebudeme...‘‘  o   Předseda SPD Tomio Okamura 

by zestátnil veřejnoprávní Českou televizi a Český rozhlas a zrušil koncesionářské poplatky. Řekl to v rozhovoru pro 

pořad Radiožurnálu, poté, co se redaktorka zeptala na hospodaření jeho bývalé strany Úsvit. Generální ředitel 

Českého rozhlasu se v proti vyjádření ohradil a označil návrh za porušení demokratických principů. Okamura o den 

později řekl, že by chtěl do vlády a že uvažuje o kandidatuře na prezidenta. ANO však jeho stranu a KSČM odmítá. 
 

DOPIS Z PRAHY 

Tak nám zvolili Ferdinanda... 
řekla posluhovačka panu Krátkému, který skončiv před léty profesní praxi, když byl definitivně prohlášen komisí 
ministerstva zdravotnictví za invalidu, žil skromně ze své penze a přivydělával si příležitostně kancelářskou prací.         
   Parafráze má krátké nohy a jak je vidět, ani v tomto případě jsem s ní daleko nedošel. Žádného Ferdinanda jsem mezi 
zvolenými kandidáty nenašel, a tak začnu z jiného soudku.  
   V pátek ráno před volbami jsem si zavolal taxíka. Už pár dní na mě něco lezlo a venku byla klasická pražská inverze 
s ošklivou mlhou. Vynechat kontrolu ve střešovické nemocnici u pana doktora, který mě doposavád laskavě udržuje mezi 
živými, jsem ale nechtěl. Řidič k ovládání volantu používal pouze levou ruku, ale jinak se zdál OK.  
   Časem jsem přivykl jeho způsobu kormidlování a dal jsem se s ním do hovoru. Ptal se mě, koho budu volit, to jsem mu 
tedy řekl a zeptal jsem se ho koho on. “No samozřejmě Babiše”, opáčil. Opatrně jsem se zeptal, jestli ví, že Babiše  
stíhají za podvod.  
   “Ale prosím vás, každý se snaží pomoct svojí rodině. Myslíte, že ty ostatní to nedělaj?” Řekl jsem, že nevím, ale že 
samí zloději do parlamentu určitě nekandidují. A přidal jsem, že Babiš je důvodně podezřelý z toho, že byl agentem STB. 
Řidič řekl, že jeho tchán byl předsedou JZD, které bylo na bankrot a zachránil je tehdy Agrofert, který to JZD - a nejen 
tohle - koupil. Dospěl jsem k názoru, že nepřesvědčím ani nepochopím a změnil jsem téma.  

   Výsledky voleb, když je statistický úřad oznámil, potvrdily volbu mého řidiče. Tedy v tom, že tak jako on to viděla 
skoro třetina těch, kdo se voleb zúčastnili.  
   Musím přiznat, že stále nechápu proč se velká část spoluobčanů svobodně hlásí k podnikatelskému projektu člověka, 
jehož mnozí slušňáci označili za “bývalého komunistického estébáka, lháře a podvodníka”. Jenomže na druhý pohled - a 
s trochou aritmetiky - lze výsledek voleb shrnout jako Pyrrhovo vítězství.  
   Potěšil mě pád komunistů, kteří oproti minulým volbám ztratili více než polovinu svých voličů a tedy více nežli polovinu 
poslanců ve sněmovně. Překvapil mě úpadek sociálních demokratů, kteří ztratili více než dvě třetiny své minulé podpory. 
Dá se tedy usuzovat, že i v Česku levicová politika zabírá stále méně. Vzniklý benefit však nesklízi politická pravice, 
nýbrž populisté. A to i přesto, že Ódéeska zastavila své směřování k bezvýznamnosti a s druhým místem v tabulce a 
procentním ziskem přes jedenáct procent obsadí osminu poslaneckých lavic.  
   V povolebním týdnu nelze uhodnout zdali se babišovcům podaří přesvědčit některý z dalších zvolených osmi subjektů, 
aby s ANO břemeno vlády sdílel. Všichni se sice před volbami zapřísahali, že s Babišem ani náhodou, asi ale víte jak to 
chodívá….  
   Dodrží-li všichni slovo, čeká Babiše neúspěch, buď hned při sestavování vlády, nebo později při hlasování o důvěře.           
   Neznámou v rovnici ovšem je, co provede prezident Zeman. Jistě si vzpomenete, že Rusnokovu vládu držel u vesla 
dlouho, přestože ona důvěru sněmovny nikdy nezískala.  
   Jak že to řekl kdysi T. G. Masaryk?  “Tož demokracii bychom už měli. Teď ještě nějaké ty demokraty.‘‘ 
                                        Z volebního obvodu na Královských Vinohradech srdečně zdraví Honza Krátký  

***************************************************                          
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   Neděle: 5.,12., 19. a 26.11.  

Velehrad, 39 Lonsdale Rd., Barnes, SW13 9JP 
   INFO@CZECHLANGUAGECLUB.CO.UK 

 

http://encyklopedia.sme.sk/c/893971/
http://diplomovka.sme.sk/univerzita/i/slovenska-technicka-univerzita-v-bratislave.php
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=148731/142099_0_


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

Nenechte si ujít, aneb trochu kultury v Londýně v listopadu 

o    30. října od 18.30 se bude v sále velvyslanectví Slovenska, 25 Kensington Palace Gdns, W8 4QY, konat společná 

akce BCSA a studentské organizace LSE pod názvem Bridging the generations – integrating in 20th century 

Britain. V diskusním večeru vystoupí dr. Jana Burešová, Karel Šling, Eduard Strouhal a prof. Gerta Vrbová. Vstup 
10 liber, členové BCSA a studenti zdarma. Rezervace nutná přes Eventbrite a e-mailem na bcsa@bcsa.co.uk. 

o    Od 8. listopadu do 6. prosince se bude v Londýně konat už 21. ročník festivalu Made in Prague s nabídkou 

filmů, výtvarného umění, divadla, hudby a literatury. Filmová část se bude konat londýnském kině Regent Street 

Cinema, 309 Regent Street, London, W1B 3AS a mezi jiným půjde o retrospektivu filmů Jana Němce. Připomene se 

bytové divadlo Charty 77, bude uvedena literatura Petry Hůlové a Ivana ,,Magora’’ Jirouse a představí se výtvarní 

umělci Martin Kohout a Roman Štětina. Organizátorem je České centrum Londýn a podrobnosti jsou na jeho 

stránkách: http://london.czechcentres.cz/cs/travel-events/made-in-prague-festival1/London. Telefon na kino 

Regent Street je (020) 7911 5050. 

o     9. listopadu v 19.30 vystoupí v Hall One, King’s Place, 90 York Way, N1 9AG Schubert Ensemble s klavírním 

kvintetem č.2 Bohuslava Martinů a s Dvořákovým klavírním kvintetem č. 2 v A dur. Info: 020 7520 1490 a 
www.kingsplace.co.uk. 

o    22. listopadu v 19.30 vystoupí v Amaryllis Fleming Concert Hall, Royal College of Music, Prince Consort Road, 

London SW7 2BS RCM Wind Ensemble s Dvořákovou Serenádou pro dechové nástroje a novými skladbami RCM. 
Info: www.rcm.ac.uk a 020 7591 4314. 

o    27. a 29. listopadu zahraje v 19 hodin v Britten Theatre, Royal College of Music (adresa výše) soubor RCM 

Janáčkovu Lišku Bystroušku. Info: www.rcm.ac.uk a 020 7591 4314. 

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

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: 116 Long Acre (Covent Garden), London WC2E 9PA 

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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