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,,Rozporuplné oslavy...‘‘  
Před třiceti lety zvonili Češi a Slováci klíči a téměř všemi opovrhovaný režim se  

hroutil. Nyní mají za sebou podle domácích médií ,,rozporuplné‘‘ oslavy výročí oněch  

událostí. Demonstrace organizace Milion chvilek pro demokracii v Praze na Letné v  

předvečer výročí byla protestem (už několikátým svého druhu) proti premiéru  

Babišovi (a za jeho demisi) a spolu s nedělními vzpomínkovými akcemi prý potvrdila  

rozdělení české společnosti.  

   Na Letné vyjádřili občané směsicí hněvu i rozverné happeningové anarchie obavy  

z ohrožení svobody a demokracie, ale také rozpaky nad tím, že se dosud nedokázali  

sami zorganizovat a využít svobodných voleb k ustavení fungujících demokratických 

struktur a rozhýbat občanskou společnost. Navíc, se lze tázat, k čemu, že jsou nynější  

politické strany, které tyto výrazy nespokojenosti značně znervozňují na pozadí  

nesporné skutečnosti, že Babišova strana zůstává u moci a je volena většinou voličů  

v demokratických volbách a premiér sám je zároveň nejpopulárnějším politikem.  

  Česká média ovšem také komentovala Babišův projev k výročí v Národním muzeu 

jako velmi neobvyklý a měla pravdu a agentura Reuters jej dokonce označila za  

smířlivý. Premiér totiž (možná v reakci na ony protesty, včetně pískotu u pomníčku na 

Národní, kde předtím s vicepremiérem Hamáčkem a vládou položil kytici a zapálil  

svíčku) nejen novinářům zopakoval, že v StB nebyl, třikrát soud vyhrál a znovu jej  

vyhraje, i když podle archívů byl údajně od roku 1982 tajným spolupracovníkem       

StB a soudil se kvůli tomu na Slovensku.                                              Klanění mudrců, katedrála v Strängnäs, Švédsko, 1508 

   Během projevu pak všichni zpozorněli, když prohlásil, že není hrdý na své členství v KSČ: „Nejsem na to pyšný. Jak jsem 

mnohokrát řekl, nebyl jsem v té době tak statečný a angažovaný jako Havel a chci alespoň zpětně vyjádřit vděk a pokoru,“ dodal a 

zdůraznil: „Díky vám, kdo jste měli odvahu a vyšli 17. listopadu 1989 z Albertova na Národní třídu. Díky vám všem, studentům a 

hercům pražských divadel, kteří jste se hned 17. listopadu v noci začali zabývat brutálním zásahem komunistické bezpečnosti 

proti pokojné demonstraci,“ pokračoval. Pochválil i práci všech ve spolcích, iniciativách v disentu i v exilu.  

    Premiér pak také poděkoval všem, kteří přivedli Českou republiku do NATO a do Evropské unie i národům sousedních zemí 

za tehdejší postoje a podporu -- vedle něj stáli předseda Německého spolkového sněmu Wolfgang Schäuble a premiéři Polska, 

Mateusz Morawiecki, Maďarska, Viktor Orbán i Slovenska Peter Pellegrini. ,,Nezapomínáme, že to byli právě Poláci, kteří si jako 

první vybojovali svobodné volby. Nezapomínáme, že Maďaři jako první prostříhali díru do železné opony. Co trvalo v Polsku 

deset let a v Maďarsku deset týdnů, tak pak v Československu trvalo už jen deset dnů,‘‘ dodal premiér Babiš.    

    Na závěr vyjádřil premiér pýchu nad prosperitou republiky: ,,Máme skvělé ekonomické výsledky, nejnižší nezaměstnanost v 

Evropské unii, investujeme do vzdělávání našich dětí, vědy a výzkumu, zvyšujeme důchody a platy, podporujeme mladé rodiny a 

jsme sedmou nejbezpečnější zemí v Evropě a dvacátou nejšťastnější na světě. Už dnes chodí spousta lidí z Evropy žít a pracovat k 

nám do České republiky. Lidé z Francie, Velké Británie, Španělska, Američané. Nabídka práce je na vysoké úrovni. Nízká 

nezaměstnanost, spousty pracovních míst. Vysoká životní úroveň a země se nechce na této cestě zastavit.‘‘ 

    Ano, projev hodný premiéra, ale ty omluvy a přiznání mohl vyslovit už dávno a mohl take nezvratitelně vysvětlit, jak to bylo 

s tím agentováním pro StB, nebo s Agrofertem. Pak by asi na Letnou nepřišly opakovaně ony statisíce demonstrantů, nikdo by jej 

nevyzýval k demisi a česká společnost by se třeba dávno sjednotila. Uvidíme však, jak bude dál a co přinesou příští volby! /jn/ 

*************************************************** 
Správní rada londýnského Velehradu srdečně zve krajany s dětmi i bez na tradiční                

                 Mikulášskou oslavu s nadílkou a koledami       

                    v neděli 8. prosince 2019 od 16 do 19 hodin 
 

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

                       Nejbližší metro Hammersmith a pěšky přes most (15 min), nebo vlakem do Barnes nebo Barnes Bridge a                      

                                              bus 419 (zastaví před Velehradem) 
 

                      Přihlašte se prosím laskavě nejpozději do 3.12. - místa jsou omezená - na ludmilastane@gmail.com nebo 

                               pošlete sms na: 07468 570551 a nahlašte prosím jména a věk dětí   Vstupné £5 za rodinu 

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

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

SPRÁVNÍ RADA CHARITY 
VELEHRAD V LONDÝNĚ PŘEJE  

VŠEM KRAJANŮM SPOKOJENÉ,  

VESELÉ A POŽEHNANÉ VÁNOCE 
 

 

 

http://www.velehrad.org.uk/
mailto:ludmilastane@gmail.com


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

ZPRÁVY Z LONDÝNA A KOMUNITY 

,,Slovopády‘‘ Violy pobavily Velehrad 
Tiché úsměvy a pobrukování textů písniček během představení 
herců divadla Viola z Prahy v Czerninově sále londýnského  
Velehradu svědčily o tom, že některá dnes už klasická díla  
poezie, stejně jako šlágry let Voskovce a Wericha nebo divadla 
Semafor z šedesátých let jsou pevně zaklíněny do paměti 
několika našich generací. Stačí jen nějaký podnět a už se nám 
vracejí na jazyk. Takových podnětů bylo během večera dost a  
tak jsme se prostě bavili a vyprovokovat se ke klavíru nechal  
dokonce i P. Tomáš Roule (což dokazuje i foto). Díky souboru 
divadla pak nebraly konce... 
 

Barbara Day na Velehradě ke 30. výročí 
zhroucení komunismu 
Velehradský večer 9. listopadu byl ve znamení 30. výročí  
zhroucení komunistického režimu v Československu a byl  
vhodně věnován organizátorce disidentských kurzů podzemní 
univerzity v Praze pod patronátem Nadace Jana Husa v 70. a 
80. letech, dr. Barbaře Day MBE. A nejen to, Barbara je také 
po dlouhá desetiletí milovnicí českého divadla, jazyka,  

literatury a kultury a je též spisovatelkou (Velvet Philosophers 
a Trial by Theatre), univerzitní učitelkou a překladatelkou,  
takže diskusní večer s ní, který jsem měl čest moderovat, byl   Divadlo Viola na Velehradě (a P.Tomáš u klavíru); diskuse s Barbarou Day  
opravdu věrohodným návratem do atmosféry oněch pozdních   (s brýlemi) se protáhly i po programu a záběr z české mše 3. listopadu  

let komunismu u nás. Barbara vysvětlila, jak jí situace v  
tehdejším Československu (nejen v Praze, kde se disidentská  
činnost, včetně oněch kurzů vedených britskými profesory,  
dala více maskovat, ale i v Brně a Bratislavě) inspirovala k  
napsání knihy o ,,sametových filozofech‘‘ a osvětlila systém  
organizování přednášek. Tedy včetně střídání bytů, kde se  
konaly a dalších únikových manévrů před StB. Načrtla také,  
jak se vyvíjely její kontakty od těch divadelních a malých  
scén, až k literatuře a politickému boji s totalitou a k  
seznámení s Václavem Havlem a dalšímí chartisty a jak rostlo  
její zaujetí pro věc. Lze snad jen dodat, že měřítkem  
úspěšnosti večera bylo také pokračovaní diskusí přítomných  
tří desítek krajanů a britských přátel s Barbarou Day po  
skončení oficiální části a během občerstvení. Díky Barbaro! 
 

Byli jsme v Brookwoodu 27. října... 
Tradiční říjnový Brookwood, tentokrát v neděli 27. a za  
neočekávaně slunečného odpoledne, opět proběhl ke  
spokojenosti všech účastníků za skvělé organizace MAFCSV.  
Kromě slovenského náměstka velvyslance Marcela Babicze,  
zástupce českého vojenského ataché Tomáše Kašpara a  
Martina Hoška, tajemníka pro styk s věřejností, náměstka  
starosty Wokingu Saje Hussiana a radního Cundyho s  
manželkou, položili věnce k pomníku i Sophie Mika za  
Commonwealth War Graves Commission, Angelo Munsel za  
American Battle Monuments Commission, bývalý starosta  
Islingtonu Stefan Kasprzyk za Polish Air Force Association,  
Peter Nicholas za Royal British Legion, kapitán kadetů  
Michael McCaulife za Frimley and Camberley Cadet Corps a  
Corp. Martina Tredgett za Královské letectvo.  
   Za naše krajany to také učinili Georgina (i za hosty z  

Czechoslovak Memorial Fountain v Leamington Spa) a děti z českých a slovenských škol, které zazpívaly tři národní 
hymny, položily křížky s máčky ke hrobům a zúčastnily se pak i umělecké soutěže s výstavou vyrobených memorábilií 
a předtím se rozezněla i polnice paní Ruth Moore.  
   MAFCSV mezitím oznámila odchod posledního našeho pilota spitfire RAF Kurta Taussiga ve věku 96 let a ženy 

Franka Velebila ze 311ky, která byla pohřbena vedle něho v Brookwoodu. MAFCSV také oznámila sloučení s Asociací 
čs. legionářů z Leamingtonu, poblíž bývalého tábora čs. armády za Druhé světové války v Cholmondeley Castle.  

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

           Českou mši svatou v neděli 8.prosince ve 14 hodin 

 kterou bude na Velehradě, 39 Lonsdale Rd, Barnes, London SW13 9JP sloužit P. Roman Czudek z Nepomucena 
                        

                                   Další informace na www.velehrad.org.uk a ludmilastane@gmail.com ( a 07468 570551) 
       Nejbližší metro Hammersmith a pak 15 minut pěšky přes most, nebo vlakem do stanic Barnes nebo Barnes Bridge a bus 419 staví před Velehradem 
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Filmový dokument o Heydrichiádě zaujal 
Českoslovenští parašutisté – atentátníci na Heydricha byli 
opět ve středu pozornosti 4. listopadu v kinosále českého  
velvyslanectví. Byl tam totiž předveden 41minutový  
dokumentární film ,,Transfer 3‘‘ režiséra Marka Štencla a  
čtveřice kameramanů, nejen o našich hrdinech, ale i o  
,,kamenech vzpomínek‘‘ - zdí budov příběhu svědčících o 
celkové atmosféře v Protektorátu. O přípravách a tréninku 
našich výsadkářů v táboře u zdí zámku Cholmondeley 
i jinde, o přípravách výsadků skupin (včetně Gabčíkova a  
Kubišova Anthropoidu) a štábu našich zpravodajů a SOE  
v domu na rohu Porchester Gate u londýnského Hyde  
Parku. (Tam je zásluhou exiového filmaře Jana Kaplana 
pamětní deska). A také o zdech zámku v Panenských  
Břežanech u Prahy, kde Heydrich sídlil a po atentátu a  
prozrazení parašutistů v kryptě pravoslavného kostela sv.  
Karla Boromejského u Karlova náměstí, také o následných  
represích. Včetně poprav u jiných zdí, vyhlazení Lidic  
a transportů do koncentračních táborů. Důkazem  
byla a je například i tzv. ,,Česká zeď‘‘ v Mauthausenu, o  
jejímž postavení našimi vězni film také referuje.  

   Je ovšem nutné poznamenat, že před filmem se konala  
ceremonie, během které ocenili český velvyslanec  
Ing. Libor Sečka, hejtmanka Středočeského kraje  
(koproducenta filmu) a ředitelka Památníku národního  

útlaku, sídlícího v zámku v Panenských Břežanech  
(který zorganizoval provedení otisku zdi z budovy v  
Porchester Gate, kde se výsadkáři fotografovali a kde je   Brookwood po vzpomínce 27.10.; ocenění filmařů ,,Transfer 3‘‘ na velvyslanectví ČR 

nyní pamětní deska a přenesení do ČR), štáb filmařů i    The Richmond Duo na Velehradě 30.11.; prezidentka SR Zuzana Čaputová přijede 

práci poradců. Tedy českého filmaře Jana Kaplana (pro    do Brookwoodu; a pomníček revoluce na Národní třídě v Praze 17.11.2019 

dlouhou a těžkou nemoc nepřítomného) a jeho ženy  
Krystýny, také filmařky a spisovatelky, která ocenění za  
oba převzala. Kaplanovi jsou zdrojem nesčíslných  
podrobností o pozadí, organizaci a provedení atentátu na  
Heydricha a dokonce autory hraného filmu pod názvem  
,,Atentát‘‘ a není proto divu, že autoři ,,Transferu 3‘‘ je  
ocenili s tím, že bez jejich pomoci (stejně jako obou  
institucí) by byl film těžko natočen. Podnětný večer! 
 

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová 
navštíví hroby čs. hrdinů v Brookwoodu 
Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová složí hold našim  
hrdinům RAF a vojákům z Druhé světové války v  
československé části spojeneckého hřbitova v  
Brookwoodu 4. prosince zhruba od 13 hodin. Zasadí  
pak v civilní části Strom míru. Předsedkyně Vzpomínkové  
asociace svobodných československých veteránů 
(MAFCSV) Gerry Manolas a obě velvyslanectví srdečně  
zvou všechny krajany k účasti na vzpomínkových aktech. 
 

Velehradské mše v novém školním roce   
 

Na přání krajanů, kteří nyní plánují své nadcházející 
cesty do vlasti i jinam či chtějí koordinovat program se  
svými dětmi či rodinnými plány, uvádí správní rada po  
dohodě biskupů opět program na nový akademický rok.  
Mše se vždy konají v neděli ve 14 hodin v Espinosově sále  

Velehradu a krajané po nich rádi při kávě pobesedují.       5. dubna - 6. neděle postní - Květná neděle (Velikonoce) 

5. ledna – Zjevení Páně (Tři králové)                      10. května – Svatojánská (před poutní slavností)                                         

2. února - Svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice)    7. června - Slavnost Nejsvětější Trojice                                         

8. března - 2. neděle postní (předvelikonoční rozjímání)    5. července - Slavnost sv. Cyrila a Metoděje                                        

*************************************************** 
                Britská skupina Spoločnosti pre vedy a umenia SVU pozýva predbežne krajanov na prednášku   

                              dr. Jitky Stollovej         

Ako sa stalo, že mladá dievčina z Čiech prednáša Shakespeara Britom v Oxforde a Cambridge  
                       

  v sobotu 25.1. 2020 o 14.30 v Národnom dome 74 West End Lane, West Hampstead, 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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Budeme vzpomínat na naše zemřelé  
během prosince 
 

Budou mezi nimi stíhač z čs. 312. (a 32. a 258. perutě RAF  
Škpt František Štička (16.12. 1980), disident a první  
polistopadový prezident Václav Havel (18.12.2011), věrný  
farník Antonín Kuča (19.12.2015) a Plk František Kaplan 
z 1.čs. obrněné brigády u Dunkirku (25.12.2013). Dále  
vzpomeneme skonu generála v.v. Stanislava Hněličky,  
člena 11. čs. pěšího praporu v Palestíně, 200. čs.  
protiletadlového praporu v Tobruku i 1.čs. obrněné brigády  
a nositele Řádu bílého lva a dvou válečných křížů. 
 

o Správní rada velehradské charity děkuje srdečně za     Z oslav 30. výročí pádu komunismu v Praze: Národní třída a Václavské náměstí 

peněžité dary krajankám pí. Touškové, paní Heard a 
pí Kopecké. Bůh zaplať! 
 

ZPRÁVY Z DOMOVA VE ZKRATCE 

O   Pokud by se v listopadu konaly v ČR volby, zvítězilo by  
podle průzkumu CVVM hnutí ANO premiéra Babiše, i když  
podpora mu klesla o tři body na 30 procent. Na druhém  
místě je s odstupem na 14 procentech ODS a Piráti s 13,5  

procenta. Následují KSČM a ČSSD s devíti procenty. Do  
sněmovny by se ještě možná dostali lidovci a SPD a mírně  
stoupá podpora STAN a Trikolory Klause ml, ale na  
sněmovnu nemají.  O  Predstavitelia Vyšehradskej štvorky  
sa 17. novembra podvečer stretli pri pamätníku Brána  
slobody pod bratislavským Devínom, kde si tak uctili obete  
pokusov o útek cez železnú oponu. Miesto pamätníka, podľa premiéra Petra Pellegriniho svojou tragickosťou 
demonštruje v plnej nahote to, ako vyzeral režim, ktorý pred 30 rokmi skončil. S Pellegrinim si prišli uctiť obete aj 
český premiér Babiš, maďarský premiér Viktor Orbán a poľský minister zahraničných vecí Jacek Czaputowicz.  O  
Konfederácia politických väzňov Slovenska prijala za čestných členov in memoriam blahoslavených biskupov Pavla 
Petra Gojdiča a Vasiľa Hopka. Predseda Peter Sandtner zároveň gratuloval šéfovi prešovskej pobočky konfederácie 
Ľudovítovi Petraškovi k 70ke. Petraško bol jedným z vodcov novembra roku 1989 v Prešove. O  Marta Kubišová 
zahájila svůj poslední koncert s názvem Samet 30 ve zcela zaplněné pražské Lucerně 17. listopadu písní S nebývalou 
ochotou za ovací obecenstva. Kubišová ukončila svou pěveckou kariéru už před dvěma roky v den svých 75. narozenin. 
O  Památku bývalého prezidenta Václava Havla uctili 17. listopadu ráno předsedové stran TOP 09, ODS, KDU-ČSL, 
Starostů a nezávislých u jeho hrobu na pražských Vinohradech. Předsedové pak označili poslední tři desetiletí za 
nejšťastnější období moderních dějin země.  O  POZOR: Studentka z olomoucké univerzity pracuje na bakalářské 
práci o emigraci po r. 1968 a prosí o spojení a odpovědi na pár otázek: dominika.smoldasova01@upol.cz 
 

DUCHOVNÉ SLOVO  

Z katechezy pápeža Františka: Pavol v aténskom areopagu ako staviteľ mostov 
Pavol si berie za podnet mestský oltár venovaný „neznámemu bohu“ (Sk 17,23) – bol to oltár s nápisom „Neznámemu 
bohu“, bez nejakého obrazu, čisto len nápis. Vychádzajúc z tejto „nábožnosti“ voči neznámemu bohu, aby sa 
empaticky dostal k svojim poslucháčom ohlasuje, že Boh „žije medzi obyvateľmi mesta“ (Evangelii gaudium, 71) a 
„neskrýva sa tým, ktorí ho hľadajú s úprimným srdcom, aj keď to robia neisto“ (tamtiež). Je to práve táto prítomnosť, 
ktorú sa Pavol snaží odhaliť: „Čo teda uctievate, hoci to nepoznáte, to vám ja zvestujem“ (Sk 17,23). 
   Prosme i my dnes Ducha Svätého, aby nás naučil stavať mosty ku kultúre, k tým, ktorí neveria alebo majú 
vierovyznanie odlišné od toho nášho. Vždy stavajme mosty, vždy s podanou rukou, bez agresie. Vyprosujme si od neho 
schopnosť citlivo inkulturovať posolstvo viery a na tých, ktorí sú v nevedomosti o Kristovi hľadieť kontemplatívnym 
pohľadom pohnutým láskou, ktorá rozohreje aj tie najtvrdšie srdcia.             (Preklad Radio Vatikan / Z TK KBS) 
 

NOVÉ KNIHY PRO NAŠINCE I BRITY                                                                                    

Trojice nových knih pod vánoční stromečky... 
Nových knih, které jistě budou zajímat krajany a třeba si najdou cestu pod vánoční stromeček, je celá řada a my z 
nich vyjímáme tři. o  První je historický románový cestopis pod názvem ,,Upálení Pavla z Kravař v St. Andrews L.P. 
1433‘‘ (aneb příběh zapomenutého syna Jana Žižky) z pera dlouholetého redaktora českého vysílání BBC, knihovníka 

SVU, vůdce londýnského Sokola a krajanského aktivisty Milana Kocourka. O osudech a smrti vzdělaného českého 
šlechtice a lékaře, takto emisara husitů ve Skotsku, vypráví Kocourkův alter ego Carl, kronikář sázavského kláštera a 
je to vyprávění velmi zajímavé a dokonce, jak by řekl čtenář ,,napínavé‘‘. Autorův zájem o osobu Pavla z Kravař byl 
kdysi -- během studií v Dundee a později v Londýně -- inspirován studií dr. Paula Vyšného, syna redaktora BBC. Tak 
jej, jak říká, ztvárnil do románové podoby a snažil se (a zdá se, úspěšně) vžít do historického kontextu doby. Vydal 
knihu vlastním nákladem v kroměřížském nakladatelství AM, kde je kniha k mání za 192Kč. Informace a objednávky 
na adrese: https://knihy.abz.cz/obchod/nakladatelstvi-am-kromeriz                                >>>>>>>>>> 

*************************************************** 
                         --- Česká školička na Velehradě --- 

  V současné době již je plný stav. Správní rada doufá, že bude možno s nedělní českou školičkou pokračovat – 
   i v Novém roce. Zájemci kontaktujte organizátorku, paní Ludmilu Stáně na ludmilastane@gmail.com) 

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

NOVÉ KNIHY PRO NAŠINCE I BRITY (pokračování) 
 

o  Další kniha, tentokrát autobiografická, je životopisem  
známého filozofa a teologa P. Tomáše Halíka a vychází pod  
názvem From the Underground Church to Freedom v newyorském 
nakladatelství Notre Dame University Press, poté, co už vyšla v  
Německu a Portugalsku a připravuje se v Holandsku a Polsku.  
Notre Dame zároveň vydávají paperbackový reprint Halikovy  
I Want You to Be: On the God’s Love. Co se týče životopisu, jeho  
svědectví o vyrůstání a životě za komunismu v Československu  
je zároveň svědectvím o síle víry a peripetiích útlaku a naděje na 

svobodu a osobním vyznáním na cestě hledání a nalézání Boha  
v dnešním složitém světě. Více https://undpressnews.nd.edu/  

news/new-memoir-details- the-life-of-a-czech-priest-in-hiding/  
nebo, o druhé knize na: https://undpress.nd.edu/978026810  

0735/i-want-you-to-be/ 
o    Třetí kniha, ,,Mé anglické sezony‘‘ autorky Aleny Damijo, je  
zjevně dalším pokusem o modernizaci Čapkových postřehů z  
dřívějších časů, po jejím ,,Anglickém listí‘‘ a zdá se být určena  
mladým českým rodinám čerstvě přistěhovaným do Británie za  
prací, nebo zvídavým mladým čtenářům ve vlasti. Pojednává  
totiž podle autorky o praktických věcech jako je běh školního  

roku a jeho jednotlivých sezón a tedy fungování anglického  
školství. Referuje také o anglické kuchyni, o Vánocích a o  
nepochopitelných zvycích Angličanů i o jejich podivném počasí. Nakonec kniha přináší formou kvízu odpovědi na otázky  
kladené žadatelům o britské občanství z nově příchozích adeptů a tak naši čerství britští krajané knížku určitě uvítají. 
K dostání za 199Kč https://knihy.heureka.cz/me-anglicke-sezony-damijo-alena/. 
 

DOPIS Z PRAHY  

Pozor na zuřivé!  
V polovině padesátých let tátu vyhodili z ministerstva, neboť nechtěl podat přihlášku do komunistické strany. 
On pak marně sháněl zaměstnání, až ho nakonec vzali do továrny na textilie. Tam týden tlačil vozík s 
barvami. Pak mu otekly nohy a odvezli ho do nemocnice.  
   Máma do té doby byla doma se mnou, se sestrou a s babičkou, pak ale musela do zaměstnání, aby 
rodina měla nějaký příjem. Šla do jakéhosi výzkumáku bušit do psacího stroje. Bylo to špatně placené, jakž 
takž to stačilo na jídlo. To bylo tehdy největší položkou rodin jako byla naše.  
   Kromě psaní na stroji musela máma proplouvat politicky. To zvládala. Měla jednoduchou metodu. 
Komunisty rozdělovala na “slušné”a “zuřivé”.  

   Od těch slušných většinou nebezpečí nehrozilo. Byli v partaji obvykle proto, aby rodině udrželi dobrou 
životní úroveň, nebo aby se mohli věnovat svému oboru. Obvykle neměli ambici ničit nestraníky a buržoazní 
živly, spíš se trochu styděli.  
   Zuřiví komunisté, to bylo něco jiného. Drželi se hesla “Kdo nejde s námi, jde proti nám”, a bezpečný před 
nimi nebyl nikdo. Máma ve styku s nimi směřovala hovor na téma pilné a obětavé práce. Když to nefugovalo, 
přežívala díky skutečnosti, že coby písařka, byla na nejnižším platovém místě. Mohli ji sice ještě vyhodit, ale 
k tomu naštěstí nikdy nedošlo.  
   Po sametovém převratu u komunistů zůstali zejména ti zuřiví. A oportunisté. Těch je nejvíc ve vedeni, na 
místech, která jsou dobře placená. I když obvykle nikoliv ze stranických fondů.   
   V ranných polistopadových letech se strana ve volbách často blížila dvaceti procentům. V září tohoto roku 
poprvé v průzkumech volebních záměrů klesla pod pětiprocentní hranici. Třeba dodat, že v dalším měsici 
komunisté ve výzkumech volebních intencí zase docílili přes osm procent. 5% je mezníkem, neboť menší než 
pětiprocentní volební zisk ve volbách znamená konec v dolní sněmovně parlamentu.  
   Moje radost z jejich úpadku byla tlumena tím, že to, co komunistům vyluxovalo volební preference bylo 
především Babišovo “hnutí” ANO. Snad mnohý z laskavých čtenářů řekne, že je lepší přesvědčený nežli 
překabátěný komunista. Já osobně si myslím, že cokoliv je lepší než zuřivý komunista.  

   Dostáváme se však do velmi zvláštní situace. Babišovci jsou sice v parlamentě největší stranou a mají 
koalici se sociálními demokraty, ale k nadpoloviční většině této koalici stále ještě sedm poslanců chybí. No a 
právě ty chybějíci hlasy jim dodávají komunističtí poslanci, kterých je ve dvousetčlenné dolní sněmovně 
patnáct. 
   Jeden novinový titulek to nedávno shrnul takto: Nikdy jich nebylo tak málo, nikdy neměli tak veliký vliv.  
                                                    Do Londýna všechny zdraví Honza Krátký z Vinohrad 

***************************************************            
      The British Czech and Slovak Association srdečně zve krajany i anglické přátele na tradiční  

                   středeční setkání ,,Get to know you‘‘  

  

11. prosince od 19 do 22.30 v Českém a slovenském klubu, 74 West End Lane, NW6 Info: www.bcsa.co.uk a 0208 902 0328           
***************************************************                                                                                                                                            
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VÝZVA POZŮSTALÝM a PŘÁTELŮM 
NAŠICH LETCŮ RAF a VOJÁKŮ BOJIŠŤ 
VÁLKY POD BRITSKÝM VELENÍM 
 

 
Vážení krajané,  
Čas neúprosně letí a odcházejí i děti a mladší 
příbuzní našich hrdinů RAF i vojáků 
bojišť Druhé světové války a s nimi mnohdy i 
memorábilie jejich hrdinství.    
   Pokud tedy máte doma části jejich výstroje od 
uniforem, vyznamenání a map, až po padáky, 
poboční zbraně, fotografie, zápisky či cokoliv, co 
byste chtěli uchovat na památku pro mladé 
generace ve vlasti, prosíme informujte písemně: 
 

MUZEUM ČS. EXILU, Štefánikova 93/22, 
602 00 Brno, které je rádo vystaví spolu s 
mnoha exponáty, které už má! 
 

Nebo v muzeu telefonicky kontaktujte Jana 
Kratochvíla na 00 420 603 552 351 

https://undpressnews.nd.edu/%20news/new-memoir-details-%20the-life-of-a-czech-priest-in-hiding/
https://undpressnews.nd.edu/%20news/new-memoir-details-%20the-life-of-a-czech-priest-in-hiding/
https://undpress.nd.edu/978026810%200735/i-want-you-to-be/
https://undpress.nd.edu/978026810%200735/i-want-you-to-be/
https://knihy.heureka.cz/me-anglicke-sezony-damijo-alena/


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

Nenechte si ujít trochu kultury v Londýně 

o    Na 3. prosince původně plánovaná přednáška The Friends 
of Czech Heritage pod názvem From the village to the city:  
Urbanisation of Slovakia 1896-1972 připravovaná dr. Thomasem 
Lormanem v sale velvyslanectví ČR, se odkládá na 4.února 2020.   
o    Až do 3. ledna 2020 bude pokračovat fotografická výstava  
Sametová revoluce předních českých fotografů v Galerii Vitrinka  
Českého centra Londýn v budově českého velvyslanectví. Pod  

vedením kurátorky Dany Kyndrové jsou zastoupeni fotografové: 

Radek Bajgar (viz foto), Radovan Boček, Karel Cudlín,  
Přemysl Hněvkovský, Lubomír Kotek, Michal Krumphanzl  
(ČTK), Dana Kyndrová, Jan Šibík, Jan Šilpoch a Pavel  
Štecha. Otevřeno: po - pá od 10 do 18. Registrace: Eventbrite    Radek Bajgár: demonstrace o výročí vzniku Československa 28. října 1989 
o    4. prosince ve 13 hodin zazpívá v St John-at-Hampstead  
Parish Church, Church Row, London, NW3 6UU, mezzo sopranistka Katherine Nicholson s Joan Taylor u klavíru 
Dvořákovy Cigánské písně a Čtyři písně na texty poem A E Housmana Karla Janovického. Info: 

music.hampsteadparishchurch.org.uk/data/contact.php 
o   10. prosince v 18.30 zve Czech National Trust na oslavu 5. výročí založení na velvyslanectví ČR. Registrace 
Eventbrite a pro placení při vstupu ebonfield@cnta.co.uk  Detaily:https://www.czechnationaltrust.org 
o   15. prosince v 16 hodin vystoupí  ve Vánočním koncertu v Garden Museum, 5 Lambeth Palace Road, SE1 7LB, 
The Grove Singers of London, Ashley Thompson a Tim Rhys-Morgan s programem skladeb Howellse a Rachmaninova 

A také provedou A Time of Christemas Antonína Tučapského. Vstup: £10 a 8 a info: https://conwayhall.org.uk 
o   Poté, v 18.30 zahraje v Conway Hall, Red Lion Sq, WC1R 4RL Piatti Quartet Sukovu Svatováclavskou meditaci. 

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

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 NA LONDÝNSKÉM VELEHRADĚ                          PRAVIDELNÉ SLOVENSKÉ OMŠE: 14 Melior St, SE1 3QP 
se konají jednou měsíčně v neděli ve 14 hodin                           sa konajú o 13 tej (slovensky/česky) a 19.30 v nedeľe (nie v 
Nyní opět:  8.12. a 5.1. (viz rozvrth na str.3)                              júli, auguste a septembri) a v pondelok a prvý piatok o 19.30 

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

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