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Na konec jubilejního roku 
Blíží se konec roku a je dobré si uvědomit, že už nikdy nebudeme 

vzpomínat na vznik Československa před stovkou let. Ani ta  

čerstvě narozená generace, natož ty starší, se nedožijí dvoustého  

výročí a ta menší a nekulatá nemá ani cenu slavit. Navíc, stát,  

jehož výročí jsme letos oslavovali přece už více než čtvrt století  

neexistuje a mnozí se oprávněně ptali, proč to vlastně děláme, neb 

jsme si tím jitřili nejen vzpomínky na společné úspěchy, ale i na  

ránu rozchodu. Je sice skvělé, že si nyní Češi a Slováci tak skvěle  

rozumí -- prý jako nikdy předtím – ale, jak víme, dva menší  

zbytky bývalého většího státu mají nutně menší mezinárodní  

váhu a prestiž, než ten větší bývalý. A skutečnost, že jsme před  

26ti roky úspěšně pohřbili různé ty předseparační nacionalismy, 

je sice důležitá, ale na globální scéně nehraje žádnou roli.  

   Nicméně, rok oslav oné stovky končí a jinak asi toho není zas  

tak mnoho, co by z nynějšího vývoje v obou částech bývalého 

státu stálo za oslavování. Mnoho Čechů tvrdí, že Slovákům závidí 

mladého a pružného prezidenta, ale ten odchází a Slováci nám zas 

závidí hospodářský růst, ale ten rapidně zpomaluje. Nedaří se  

nám však co do fungování státu dohánět západ Evropy. Mnohé  

jaksi nejde a co by jít mělo, to brzdí neuvěřitelná byrokracie a  

hlemýždí tempo rozhodování a přímo nechuť rozhodovat na  

mnoha stupních. Viz třeba známou skutečnost, že co do rychlosti   

a jednoduchosti stavebních povolení, jsme až na ostudném 150.  

místě ve světě, což vysvětluje i fakt, že například co do rychlosti                             Klanění tří králů, Notre Dame, Paříž 

přípravy a stavby dálnic nás o 300% předběhlo Polsko, které do zhroucení komunismu téměř žádné nemělo. 

   Navíc, žijeme v dobách společenského neklidu a zjevně nesmiřitelných antagonismů politických představitelů 

(které jsme si ale sami zvolili a jejich skandálů, které jsme si tak sami zavinili). V těchto souvislostech je možná 

prospěšné vzpomenout si na elán a odhodlání, které provázelo první roky svobody po zhroucení moskevského panství 

a na našeho prvního polistopadového prezidenta Václava Havla, který zemřel 18. prosince 2011, tedy před sedmi lety. 

Jeho ideály se nyní bohužel mnohým jeví jako tak vznešené, že zní za dnešního marasmu prakticky nesplnitelně.   

   Nezoufejme však! Vždy, kdy v našich dějinách vypadalo vše dost beznadějně – a bylo to dost často, už i vzhledem 

k naší zeměpisné poloze -- začala najednou opět cesta vzhůru a dokázali jsme se vzchopit. Ono to Masarykovo ,,nebát 

se a nekrást‘‘ stále platí, rok končí a tak, do toho! Osmičkové roky byly přece leckdy také nadějnými mezníky. /jn/ 

***************************************************                                                                          
                   Správní rada londýnského Velehradu srdečně zve krajany na 

 Adventní mši svatou  

                  kterou bude sloužit Mons. Václav Malý, světící biskup pražský 

                     v Espinosově sále na Velehradě, 39 Lonsdale Rd., Barnes, London SW13 9JP 

  v neděli 9. prosince ve 14 hodin    

 Po mši, od 15.30 do 16.30 bude příležitost setkat se s oblíbeným biskupem, dříve vězněným disidentem,     

                           mluvčím Charty 77 a hrdinou sametové revoluce roku 1989      
 

  Instrukce pro nové hosty: http://www.velehrad.org.uk/?page_id=17 Přijďte a přiveďte své známé. Info: Ludmila Stáně: ludmilastane@gmail.com a mobil:0746-570551 
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SPRÁVNÍ RADA VELEHRADU OZNAMUJE 

Mikulášská, koncert a vzpomínka na oběť  
Jana Palacha na programu Velehradu  
Správní výbor charity londýnského Velehradu připravuje 
celou řadu akcí pro naší komunitu v následujícím období, ze  
kterých určitě zaujmou například diskuse s biskupem  
Václavem Malým (po mši 9. prosince – viz str.1). Dále pak 

Mikulášská slavnost pro děti, které navštěvují nedělní školku 
Czech Language Club na Velehradě s programem od 16 do  
19 hodin, připraveným učitelkami Míšou, Kamilou, Andreou,  
Štěpánkou a Terezkou. Děti zazpívají koledu, sv. Mikuláš je  
obdaruje nadílkou a rodiče připraví občerstvení. Děti mezitím  
přijde pozdravit i biskup Malý. Nakonec zazpívají všichni  
společně koledy s klavírním doprovodem Jakuba Tomáška.  
    Naneštěstí pro nové zájemce je už nyní dosaženo plného  
počtu zájemců, kteří se mohou vejít do velehradských  
prostor a rezervace vstupenek byla proto zastavena. Správní  
výbor ovšem upozorňuje, že i letos pořádá Mikulášskou  
(8. prosince od 11 do 15 hodin) také spřátelená organizace  
Okénko v City Heights Academy, 33 Abbots Park, SW2 3PW,  
kde jsou prostory mnohem větší (info@okenko.co.uk). 

    Co se pak týče dalšího programu, v sobotu 19. ledna se  
bude konat tradiční pietní vzpomínka na oběť Jana Palacha,  
organizovaná spolu s velvyslanectvím ČR. Bude také promítán 
nový film o Janovi režiséra Roberta Sedláčka a přijede i známý  
novinář a reportér České televize Josef Pazderka. 
    Dále pak správní výbor chystá nový koncert známého  
a řadou mezinárodních cen poctěného Smetanova Tria (Jitka  
Čechová klavír, Radim Kresta housle a Jan Páleníček cello).  
Podrobnosti budou oznámeny. A když už o hudbě, musíme  
připomenout skvělý koncert Barnes Music Society 22.11. na 
téma hudby Clary Schumann v provedení Reiko Fujisawy  
u klavíru s vyprávěním Paula Ansdella. 

    Další mše svaté na Velehradě budou v neděle 6. ledna,  
10. února, 10. března, 7. dubna, 5. května a 9. června.  
 

ZPRÁVY Z LONDÝNA A KOMUNITY 

Objevný večer s paní Hanou Ludikarovou  
Už předtím kvůli nemoci odložený večer 4.11. s paní Hanou  
Ludikarovou na Velehradě (viz také foto) mohl být spokojeně 

nazvaný výletem do dřívějších lepších časů, přes peripetie  
časů horších. Bylo to vlastně její vyprávění o bohatých  
rodinných prožitcích, včetně těch velmi smutných. Jak známo,  
tato milá dáma je dcerou významného československého  
demokratického politika a národohospodáře JUDr. Ladislava  
Feirabenda, mezi jiným i ministra zemědělství a předsedy Čs.  
obilní společnosti, člena burzovní rady, ale i dvojnásobného  
exulanta (1940 a 1948) a také propagátora opravdového       Záběr z večera s paní Hanou Ludikarovou (nahoře) a tři momentky z letošní 

kooperativního družstevnictví a kritika komunismu. Jeho      pietní slavnosti na vojenském spojeneckém hřbitově v Brookvoodu (shora): 
působení jako ministra druhé republiky a zároveň předního   hovoří zástupce velvyslance ČR Jan Brunner, děti čs. školy z Berkshire zpívají 

odbojového aktivisty neušlo Gestapu a následoval dramatický  hymny a pokračování ceremonií v poválečné části hřbitova čs. vojáků a letců 

útěk a pak funkce ministra financí v Benešově exilové vládě.  
    Mezitím nacisté poslali rodinu do koncentráků a jen zázrakem přežila matka paní Ludikarové Ravensbrück. 
Dr.Feirabend pak reprezentoval ČSR na globální finanční konferenci v Bretton Woods po válce, ale odmítl křeslo 
ministra kvůli sovětskému vlivu. Po únoru 1948 opět následoval dramatický útěk do exilu s celou rodinou, publikační 
činnost, rozsáhlé paměti, Soumrak československé demokracie, atd. Paní Hana se mezitím vdala za navigátora/střelce 

311. čs. bombarovací perutě S/Ldr Marcela Ludikara, člena posádky Liberátoru, který potopil nacistickou loď 
Altesrufer, narodily se jim tři děti a dnes už se jejich rodiny rozrostly o vnoučata. Po pádu komunismu rodině vrátili 
dům v Praze, kam paní Hana jezdí trávit léto. To vše a ještě mnohem více zajímavých i dramatických podrobností se 
dozvěděli i krajané na onom skvělém večeru, kde rozhovor s ní vedl člen správní rady Velehradu ing. Antonín Stáně. 

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

            Pietní vzpomínku na zápalnou oběť Jana Palacha 
                      za účasti zástupců velvyslanectví České i Slovenské republiky                                 

                v sobotu 19. ledna odpoledne na Velehradě v Barnes, 39 Lonsdale Rd., SW13 9JP  
                        

          Nejbližší metro Hammersmith a autobusy 419, 33, 73, 20Další informace na www.velehrad.org.uk nebo na 07468 570551 
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Ještě ke skvělému Brookwoodu 
Letošní pietní akt v československém oddělení válečného 
spojeneckého hřbitova v Brookwoodu se konal, jak jsme  
v krátkosti přinesli už po uzávěrce minulého čísla, 28.10. 
a byl tak ve znamení stého výročí vzniku Československa. 
Možná to byl důvod, proč přišlo rekordní množství lidí.  
Nejen krajané a nejen rodiny veteránů, ze kterých dnes v  
Británii zbyli podle diplomatů ČR jen poslední dva letci 
Adam Abel, údajně ze 311ky (hledáme podrobnosti) a  
stíhač F/O Kurt Taussig, původem z Teplic, který létal s  
225. britskou perutí v Africe, na Blízkém východě a v  
Itálii na spitfirech a sloužil v RAF až do roku 1947.  
   S Kurtem, který v roce 1939 byl jedním ze starších 
židovských dětí, zachráněných z okupované ČSR Sirem  
Nicholasem Wintonem, se 21.11. setkala delegace senátu  
ČR a přivezla mu potvrzení o čestném občanství Teplic.  
  Jak už řečeno minule, experti odhadli počet účastníků  
v Brookwoodu na tři stovky a ČR tam tentokrát  
reprezentovali zástupce velvyslance Jan Brunner a  
vojenský přidělenec plk. Jiří Niedoba, Slovensko pak 
zástupce velvyslance Marcel Babicz a vojenský přidělenec 

plk. Ján Goceliak, ale také vojenští přidělenci Polska, 
Francie, USA, Německa a dalších zemí, delegace RAF, 
vice-maršálek diplomatického sboru UK Julian Evans,  
starosta Wokingu Graham Cundy a další osobnosti, plus  

čestná stráž kadetů RAF. Vše – tedy kladení věnců,  
hudební prvky, hymny a zpěv dětí českých a slovenských 
škol (z Berkshire, ze streathamského Okénka, atd) -- tam 
organizovala jako obvykle paní Gerry Manolas za pomoci 
přejmenované FCAFA, tedy Asociace letců svobodného 
Československa (kteří již nežijí) na MAFSCV, tedy  
Vzpomínková asociace památky veteránů svobodného 
Československa. Výbor tvoří pozůstalí a potomci našich 
letců, takže vše je v dobrých rukách, ale pomoc uvítají! 
A jak ukázal Brookwood, určitě dál dokáží památku  
našich letců skvěle udržovat v povědomí Britů i krajanů! 
 
 

,,Hurricane‘‘ a kolokvium ke vzniku ČSR 
Pro letecké nadšence válečné historie našich letců RAF 
bylo pěkným zážitkem promítání britsko-polského filmu 
Hurricane v kině českého velvyslanectví 28. listopadu.  
Nebylo to vlastně o našich letcích, ale o slavné polské 
303. stíhací peruti, která byla se 126ti sestřely nepřítele, 

plus pravděpodobné a poškozené letouny, nejúspěšnější  Shora dolů: Film Hurricane na velvyslanectví; Prof. Robert Evans z Oxfordu hovoří 

perutí celé RAF v Bitvě o Británii. ,,Hostem‘‘ perutě ale    o britských postojích k rozpadu Rakousko-Uherska na kolokviu na Velehradě;  
byl náš Sgt. Josef František DFC & bar a dosáhl v jejích  portrét Smetanova Tria a záběr z koncertu České filharmonie v Royal Academy  
řadách 17ti sestřelů nepřítele na tři týdny a byl tak, než 
tragicky zahynul při havárii letounu, nejlepším stíhačem Bitvy o Británii v RAF. Nejlepší k nejlepšímu, zkrátka film je 
o historii a počátečních potížích Poláků v Británii, ale i o jejich triumfu a v těchto souvislostech i o pevném bojovém 
kamarádství Františka s kolegy a zejména s jedním z nejlepších polských stíhačů, Janem Zumbachem, který nakonec 
válku přežil, aby se jako naši letci dočkal zklamání kvůli Stalinově snaze zničit památku i účastníky války na západní 
frontě a britským obavám z jeho hněvu. Smutný konec napínavého filmu – jako tomu bylo i ve skutečnosti!!! 
   Co se pak týče 100. výročí vzniku Československa, podnětným byl zas seminář, či kolokvium na Velehradě o čtyři 
dny dříve. O rozpadu Rakousko-Uherska a britských postojích, včetně vynikající pomoci novináře Roberta Williama 
Setona-Watsona a několika dalších Masarykovi a vůbec propagaci našich státotvorných snah v Británii, hovořil Prof. 
Robert Evans z Oxfordu i organizátor kolokvia dr.Vladimír Daniš z Federácie Slovákov v Británii. Skvělý referát o 
slovenském rozhodnutí připojit se Martinskou deklarací k Čechům přednesl dr. Thomas Lorman z SSEES UCL a 

nakonec přinesl zajímavý pohled na tehdejší hospodářský rozpad starého mocnářství i dr. Tomáš Cvrček, také 
z SSEES. Zájem publika a množství otázek svědčilo o tom, že je na onom období dějin před sto lety stále co zkoumat.  
 

Budeme vzpomínat na naše zemřelé v prosinci... 
 

Budou mezi nimi stihač z čs. 312. (a z 32. a 258.) perutě ŠKpt František Štička (16.12.1980), prezident Václav              
Havel (18.12. 2011), věrný farník Antonín Kuča (19.12. 2015) a Plk František Kaplan z 1. čs.obrněné brigády     
(25.12.2013). Dále vzpomeneme skonu generála v.v. Stanislava Hněličky, člena 11. čs. pěšího praporu v Palestíně, 
200. čs. protiletadlového pluku v Tobruku i 1.čs. obrněné brigády a nositele Řádu bílého lva a dvou válečných křížů.  

*************************************************** 
  BCSA zve krajany a jejich anglické přátele na tradiční středeční setkání ,,Get to know you‘‘  

          příště 12.prosince od 19 do 22.30 v Českém a slovenském klubu, 74 West End Lane, London NW6 
                         

 

  Informace: bcsa@bcsa.co.uk nebo tel. : 020-8902-0328 či e-mail www.bcsa.co.uk a na adrese: 643 Harrow Rd, Wembley, HA0 2EX 
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ZPRÁVY Z DOMOVA  

Nedůvěra české vládě se nekonala... 
 

České opoziční strany nesehnaly podle očekávání dost  
parlamentních hlasů na vyjádření nedůvěry vládě premiéra 
Andreje Babiše (který mezitím mimo jiné navštívil Británii). 
Poslanci sice diskutovali sedm hodin, ale výsledek byl  
vzhledem k aritmetice složení sněmovny předem jasný.  
Navíc bylo také známo, že kdyby vláda nezískala důvěru,  
prezident Zeman by podle jeho slov požádal o sestavení té 
nové opět Andreje Babiše. Jednání sněmovny zapříčinila 
nahrávka rozhovoru televize Seznam s Babišovým synem z 
prvního manželství, který uvedl, že byl násilím držen na  
Ruskem okupovaném Krymu, aby zmizel ze země kvůli 
aféře s hotelem Čapí hnízdo, předtím premiérem           Opravené Národní muzeum na Václavském nám. v Praze hostí česko-slovenskou 

vlastněným (který navíc získal dotaci EU). To bylo pro      výstavu a září novotou, ale stopy po ruských kulkách z r. 1968 na fasádě zůstaly  

premiéra ČR politickým rizikem a pokud by se prokázaly  
podezřívané machinace, také korupčním přečinem. I když syn trpí schizofrenií, je švýcarským občanem a žije s matkou 
ve Švýcarsku, aféra způsobila v zemi neklid a vlnu demonstrací, stejně jako jednání sněmovny a pokus o sesazení 
premiéra, které selhalo kvůli nechuti koaliční ČSSD opozici podpořit. 
  

Výsledky slovenských komunálnych volieb: ,,všetci vyhráli‘‘ 
Výsledky slovenských komunálnych volieb, ktorých sa zúčastnilo 48,7 percent oprávněných voličov, sú tak 
komplikované, že to cez počty poslancov, starostov v obciach aj v miestách iba cez percenta strán vyzerá nejasno a 
všetci sa to snaží vysvetlovať ako svú výhru. Hoci vo veľkých mestách bodovali nezávislí kandidáti, Premiér Fico 
napríklad prehlásil, že reálne oslabený Smer ,,stranícky‘‘ vyhrál a že opozícia reálne neexistuje. Voľby vyhlásil za 
úspech strany Most-Híd aj Béla Bugár – že strana uspela o 30 percent -- a Andrej Danko za Meciarovskú SNS hovoril o 
,,historickom úspechu‘‘. Komentátori však zhrnujú situáciu tak, že tradičné strany ustupujú – napríklad v Bratislave 
aj Košiciach sú novými primátormi nezávislí poslanci. Novým problémom pre premiéra Pellegriniho teraz je avízovaný 
odchod ministra zahraničia Miroslava Lajčáka, ktorého by mohli presvedčit, aby prehodnotil svoje rozhodnutie chyba 
Béla Bugár či sám premiér. 
 

ZPRÁVY Z DOMOVA VE ZKRATCE 
o   Česká populace výrazně stárne a podle statistiků bude v roce 2100 už téměř třetina obyvatel nad 65 let, zatímco 

nyní jich je pouze 13 procent. Má také klesat počet dětí do 14 let, kterých za uvedené období bude o 170.000 méně. 
Celkově by populace ČR měla podle pesimistické předpovědi poklesnout na 7,4 milionu obyvatel; podle optimistické 

předpovědi by však zůstala téměř nezměněna proti dnešku na 10,5 milionů osob.  o    Rajhrad u Brna oslavuje letos 

pozoruhodný technický úspěch industrialiozace 19. století. Z nádraží ve městě totiž 11. listopadu 1838 vyjela po 
rozestavěné trati do Vídně první parní lokomotiva z dílny firmy Robert Stephenson & Co z anglického Newcastle, 
nazvaná Morava, takto vůbec poprve na území pozdějšího Československa. Pravidelné vlakové spojení s Vídní za 

pomoci čtyř vlaků začalo pak 7. července 1839 a cesta trvala čtyři hodiny.   o    České hračky si získávají Evropu a 

svět, neboť podle statistiků je ČR nyní jejich největším vývozcem v Evropě. Experti tvrdí, že teno trend začal už na 
Expo 58 v Bruselu a hračky Jiřího Trnky či Libuše Niklové byly pojmem, kterým se opět stávají od výstavy Století 
dítěte v newyorském Muzeu moderního umění v roce 2012.    
 

DUCHOVNÉ SLOVO  

,,Vychádzať von, vychádzať von s posolstvom: to je budúcnosť ‘‘ 
  

Pápež František v rozhovore pre agentúru Reuters hovoril aj o svojej vízii budúcnosti Cirkvi 
 

,,Cirkev ide ďalej. Ľudia sú otvorení, ale sú hriešnici, všetci sme hriešnici. Ale keď sa vidia znaky Božej prítomnosti, 
pomyslime na diela milosrdenstva, ľudia sa otvárajú, pretože hľadajú spásu, hľadajú nesmrteľnosť, hľadajú stretnutie 
s Bohom. Budúcnosť cirkvi je v tom. Budúcnosť Cirkvi je v rámci cesty, kráčajúc po ceste; je pravda, že aj v adorácii, 
v modlitbe, v chrámoch, ale treba vyjsť, vychádzať. 
     Zjavenie sv. Jána hovorí, že Pán je pri dverách a klope. Áno, klope, aby sme mu otvorili. Ale dnes, ja verím, že Pán 
mnohokrát búcha na dvere, aby sme ho nechali vyjsť. Pretože my častokrát máme Krista zatvoreného. Cirkev, ktorá 
vychádza von, áno, môže mať nejaké tie nehody, ale Cirkev, ktorá je zatvorená, ochorie. Vychádzať von, vychádzať von 
s posolstvom: to je budúcnosť.‘‘ 
                                                                Preložila: Slovenská redakcia VR (zo stránok TK KBS) 

*************************************************** 
                             The Friends of Czech Heritage a Velvyslanectví ČR srdečně zvou krajany na přednášku  

            Caroline Cannon-Brookes: Prague and Innsbruck 

                        The Cultural Patronage of the Archduke Ferdinand II. 

               

                   v úterý 8. ledna od 18.30 do 20.30 v sále Velvyslanectví ČR,  
                               26 Kensington Palace Gardens, London W8 4QY 
                     

                           Vstupné £15 včetně sklenky vína. Info na events@czechfriends.net, rezervace na www.czechfriends.net 

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

ZPRÁVY Z DOMOVA VE ZKRATCE 

o   Strana KDU-ČSL byla dopisem 1. místopředsedy a exministra  
zemědělství Mariána Jurečky seznámena s jeho plánem kandidovat 
na březnovém sjezdu strany na předsedu, poté co nynější předseda 

Pavel Bělobrádek oznámil, že z funkce odejde. O  Špeciálný trestný 

súd v Banskej Bystrici súdí 63 mužov i žien zo ,,zločinu založenia, 
a podporovania zločineckej skupiny‘‘ aj 28 z nich za ,,legalizaciu  
príjmu z trestnej činnosti a skrátenia dane a pojistného‘‘. Kauza 
Shark vyvolala problémy, aľbo Špeciálna prokuratúra SR žiada 
predlženie väzby do júla 2019 u desiatich obvinených (Štefan Š.,  
prezývaný Pippo a deväť jeho komplicov), ktorí mali byť prepustení 

zo špeciálnými obmedzeniami. o  České ministerstvo financí začalo 

prodej státních dluhopisů pro občany u příležitosti 100. výročí 
vzniku Československa. Dluhopis Republiky bude splatný za šest 
let a výnos (2,07%) bude jednou ročně reinvestován do emise. 
 

DOPIS Z PRAHY 

Přelet nad Čapím hnízdem 
Paní Holmanová byla přítelkyně mojí mámy. Její manžel i ona sama  
si v letech vlády jedné strany vytrpěli svoje. Sametové revoluci však  
příliš nevěřila. Jednou jsem se jí ptal proč, a její vysvětlení  
nepostrádalo jistou logiku: Toho, co si papaláši nakradli je už tolik,  
že se to v podmínkách socialismu nedalo využít. Takže povolili tržní  
systém, tedy kapitalismus.  
   V neděli sedmnáctého listopadu jsme vzpomínali jednak na rok 1939, kdy okupanti zavřeli české vysoké školy a 
popravili studentské představitele. Také jsme vzpomínali na listopad 1989, kdy Češi a Slováci odvrhli komunistický 
režim.  
   V tento den političtí představitelé obvykle pokládají květiny u pomníčku, který v Praze na Národní třídě označuje 
místo, kde byl v devětaosmdesátém průvod studentů napaden policií. Předseda české vlády Andrej Babiš tam přišel 
položit svůj věnec či kytici krátce po půlnoci. Většina ostatních politiků, kteří uctili památku studentské demonstrace, 

která v devětaosmdesátém postrčila totalitní režim do propasti dějin, přinesla květiny během doby denní. V té souvislosti 
byla vyslovena i domněnka, že časová volba páně Babišova je jen specifickou formou chováni, které lid označuje 
metaforou chození kanály. Proti tomu se však premiér ohradil a vysvětlil, že v onen památný den spěchá do Švýcarska 
navštívit svého syna z prvního manželství. Investigativní novináři vypátrali, že tento dospělý syn (také Andrej) je 
švýcarským občanem a trpí psychickou poruchou.  
   To, že se syn stal předmětem zájmu novinářů, souvisí se skutečností, že pan Babiš starší na něho a další příbuzné v 
minulosti převedl firmu, krerá vlastnila jeho nemovitost zvanou Čapi hnízdo. Před tím nemovitost patřila do majetku 
Babišova koncernu Agrofert.   
   Převod byl proveden dočasně, aby projekt Čapí hnízdo získal subvenci padesát milionů korun od Evropské Unie. Jako 
projekt samotného Agrofertu by subvenci nedostal, neboť tyto subvence jsou k dispozici pouze “menším” podnikům. Čapí 
hnízdo získalo uvedený  příspěvek z fondů Unie, načež bylo zas navráceno Agrofertu. Pan Babiš se nechal slyšet, že je 
hanebnost, když novináři do kauzy zatahují jeho rodinu, avšak jeho rozhořčení se jeví jako umělé, neboť syna (a další 
příbuzné) do čapí aféry přivedl on sám.  
   Úředníci EU pochopili, že s touto subvencí něco není v pořádku a před třemi roky předali věc k vyšetření policii v České 
republice. Možná, že si myslíte, že česká policie to za ty tři roky mohla vyšetřit a uzavřít. Jenomže - milý Watsone - jedná 
se o motanici jejíž zamotanst přesahuje obvyklé meze. Necháme-li stranou všeobecně známá fakta o Babišovi otci i o 
projektu Čapího hnízda, švýcarskou příslušnost Babiše syna, skutečnost, že tento byl v péči psychiatričky Protopopové, 
která byla donedávna volební kandidátkou za Babišovo hnutí ANO, je třeba vzít v potaz také, že pan Protopopov byl 
zaměstnán u Agrofertu, i to, že Babiš mladší byl Protopopovem odvezen na Ruskem okupovaný Krym a tam na čas 
ponechán v péči jakési místní ženy.  
   Vůbec bych se nedivil, kdybych v předchozím výčtu na něco zapoměl, něco popletl, případně zmínil něco, co pro 
údajný podvod není relevantní.  
   Vedle roviny policejní má celá aféra také rovinu politickou. Trestně stíhaný pan Babiš se asi nikdy členem (natož 
předsedou) vlády stát neměl. Nesvědčí to nestrannému vyšetřování kauzy. Je to důvod, proč policejní vyšetřování po 
třech letech nikam nedospělo? Koneckonců: kdo z nás by si to chtěl rozházet s předsedou vlády? 
   Nedávno se ještě pan Babiš nechal slyšet, že z funkce ministerského předsedy v žádném případě neodstoupí. Že by 
formálně ztratil důvěru parlamentu je velmi nepravděpodobné. Jeho hnutí ANO v dolní komoře nadpoloviční většinu 
nemá. Spoléhá na tři menší strany (komunisty, sociální demokraty a okamurovce), z nichž vždy alespoň dvě jej podpoří a 
většinu mu zajistí. V současné době vládne v koalici s relativně nejslušnějši stranou z oněch tří - se sociálními demokraty 
- a zdá se, že toto partnerství vydrží i v blízké budoucnosti. Kdyby i přesto on a jeho vláda padli, nic se neděje: prezident 
Zeman řekl ;že Babiše opět pověři sestavením vlády nové.  
  Nemovitost Čapí hnízdo vypadá na TV záběrech i fotkách velmi hezky.  
               Z Prahy, kde již napadl a roztál první zimní sníh, do Londýna všechny zdraví Honza Krátký 

***************************************************                     
     Britská skupina Spoločnosti pre vedy a umenia SVU pozývá krajanov na prvú prednášku roku 2019        

       britsko-českého profesora psychológie dr.Petra Hájka 
 

         v sobotu 26. januára o 14:30 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!!! 

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

                            -- 5 --  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 NEDĚLE 2.12. a 9.12., pak prázdniny  

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

 

  Děti, Velehrad vás všechny zve do 

KLUBU ČESKÝCH DĚTÍ 
 Učte se česky -- hrajte hry -- najděte    
          si nové kamarády 
OPIČKY  (2 – 4) : 11:00 – 12:00 
TYGŘÍCI  (4 - 7) : 12:10 – 13:10 

https://www.svu2000.org/london


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

Nenechte si ujít, aneb trochu kultury v Londýně v prosinci 

o    4. prosince hostuje v 19.30 v Cadogan Hall, 3 Sloane Terrace, London, SW1X 9DQ, Český národní symfonický 

orchestr pod taktovkou Heiko Mathiase Förstera a s houslistkou Jennifer Pike. Na programu Smetana, Dvořák - 

včetně dvou částí Novosvětské, Debussy, J. Straus, Čajkovský, Vaughan Williams, Massenet a Piazzolla. Info a 
vstupenky: (020) 7730 4500 a http://www.cadoganhall.com/ 

o    7. prosince se v Japan House, 101-111 Kensington High Street, W8 5SA bude konat přehlídka české módy pod 

názvem Power of Identity: Czech Fashion Show ke 100. výročí Československa. Organizuje návrhářka Liběna 
Rochová se studenty pražské Akademie umění, architektury a designu a k vidění bude 12 unikátních návrhů. Pak 
bude přehlídka pokračovat výstavou From Prague with Love: Young Czech Fashion v Českém centru. Info: České 
centrum.   

o   10. prosince od 19.30 vystoupí ve Wigmore Hall, 36 Wigmore St., W1U 2BP Pavel Haas Quartet. Na programu 

Smetanův Smyčcový kvartet č. 2 v D moll a Janáčkovy Smyčcový kvartet č.1. ,,Kreuzerova sonáta‘‘ a č. 2 ,,Intimní 
listy‘‘. Info a vstupenky: 020 7935 2141 a https://wigmore-hall.org.uk/ 

o   11. prosince od 18 hodin představí ve SSEES UCL, 16. Taviton Wstreet, WC1H 0BW známý nakladatel 

středoevropské knižní tvorby Jantar nejnovější tvorbu. Peter Zusi a Geoffrey Chew budou číst z knihy And My Head 
Exploded: Tales of Desire, Delirium and Decadence from fin-de-siécle Prague a dalších. Info: ssees-events@ucl.ac.uk 

o   16. prosince v 19.30 vystoupí ve Wigmore Hall (viz výše) klavírista Richard Goode s programem skladeb Haydna, 

Beethovena, Mozarta, Janáčka a Chopina. Info: https://wigmore-hall.org.uk/  

o   29. prosince v 19.30 zahraje opět ve Wigmore Hall, (viz info výše) francouzské Trio Wanderer s programem skladeb 

Haydna, Dvořáka a Schuberta (info výše).  
*************************************************** 

Okénko, česká a slovenská komunitní organizace propaguje české a slovenské     

tradice, kulturu a vzdělání v Londýně. V naší pravidelné české a slovenské sobotní škole 
se mohou vzdělávat děti školního (5 – 14 let) i předškolního věku (od batolat do pěti let). 
Děti se učí v souladu s českými a slovenskými osnovami (čtení, psaní, prvouku a posléze 
zeměpis a dějepis). Je-li zájem děti se u nás mohou připravovat na přezkušovací zkoušky 
z českého jazyka. Pořádáme rovněž aktivity pro rodiče (lekce češtiny pro dospělé, ples, knižní klub, pěvecký sbor, divadelní spolek, klub fitness) a 
akce pro celou českou a slovenskou komunitu (Vánoční besídka, Velikonoční oslavy, Dětský den, výlety do muzeí, kempování, Šlapáček, atd. Detaily         
info:  www.okenko.uk a email: info@okenko.uk  Sobotní škola provozuje činnost v Dunraven Primary School, Mount Nod Rd, London SW16 2LG 

***************************************************           
               ČESKÉ MŠE SVATÉ NA LONDÝNSKÉM VELEHRADĚ  
          Pravidelné mše se konají jednou měsíčně v neděli vždy ve 14 hodin.: 9.12. slouží biskup Václav Malý.  
                          V roce 2019: 6.1.2019, 10.2.2019, 10.3.2019, 7.4.2019, 5.5.2019, 9.6.2019  

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

***************************************************                                                   
Vydává a rozesílá Správní výbor charity Velehrad London (Publisher : Velehrad London, Charity registered in England and Wales (number: 1154836) and a company limited by    
 guarantee (registered company No.: 08684201) Reg. offices: 39 Lonsdale Road, Barnes, London, SW13 9JP) a rediguje v tradicích Věstníku a Londýnských Listů Mgr J.M. P.Jůn 
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