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,,Nedávné‘‘ zvonění klíči... 
Letošní vzpomínkové slavnosti výročí založení Československa  

proběhly tak, jak dovoloval nový stav nouze. Tedy ztlumeně a s  

potřebnou ostražitostí. V Praze tak položili věnec u hrobu  

neznámého vojína na žižkovském Vítkově 28. října různí státní 

představitelé individuálně. Po prezidentu Zemanovi tak učinili 

i předseda Senátu Miloš Vystrčil a premiér Andrej Babiš a pak 

v časových odstupech i další představitelé stran a institucí a 

nebylo ani vidět čestnou stráž, či vojenskou hudbu a také jinde  

byly plánované akce zrušeny, či podstatně zredukovány.  

    Ano, je tomu už 102 let od vzniku dost úspěšného státu,  

který za jiných mezinárodních souvislostí mohl přetrvat. Po 

smutné a kruté šestileté pauze války pak přišel onen     

,,dobrovolný‘‘ odchod Podkarpatské Rusi pod Stalinova      

křídla Moskvy, aby o tři roky později následoval Gottwaldův    Národní třída v Praze před pomníčkem listopadu 1989 před rokem 

únorový puč a co bylo dál, to už ta nejstarší generace  

krajanů dobře pamatuje. Naštěstí to -- s přestávkou roku 1968 – konečně skončilo zhroucením režimu v listopadu před  

31 roky a ono pro mnohé z nás ,,nedávné‘‘zvonění klíči musí ještě dnes znít některým soudruhům v uších. 

    Vzhledem ke koronavirové situaci, budou také tento měsíc určitě přitlumeny vzpomínkové oslavy onoho 

zhroucení komunismu a tak si alespoň pohledem k pomníčku na Národní třídě v Praze připomeňme, jak to tam večer 

vypadalo před rokem. Tehdy jsme slavili spolu s přáteli ve vlasti kulaté výročí a zazněly tam, jako i letos, zajímavé 

projevy, připomínající proč se tehdy po republice zvonilo klíči. Z nich zaujal mezi jiným bratislavský projev 

prezidentky Slovenska, paní Zuzany Čaputové a stojí zato si jej připomenout alespoň citátem ze závěrečné části: 

    ,,...Akákoľvek sloboda, ktorú sme po Novembri 89 získali, musí byť veľmi silno kompenzovaná zodpovednosťou. 

Dámy a páni,kto od zmien v roku 1989 čakal, že prinesú nové možnosti, dočkal sa. Kto očakával, že to bude 

automaticky znamenať iba vývoj k lepšiemu, zákonite sa musel dožiť sklamania. Demokracia je príležitosť, nie záruka 

úspechu. Je na nás, ako ďalej po 30 rokoch s touto príležitosťou naložíme. Demokracia potrebuje našu všímavosť, 

pamäť, angažovanosť a schopnosť spolupracovať. Aby sme boli hodní odkazu novembra, nie iba jesennej 

spomienkovej ceremónie.Chcem vás všetkých požiadať, prijmime a nesme túto zodpovednosť aj ďalej. Dokončime 

proces premeny a vybudujme spolu krajinu, ktorá bude dôstojným miestom pre život. Aby sme si pri oslavách 

štyridsiateho výročia Novembra mohli povedať to biblické: dobrý boj sme bojovali, svoj beh sme dokončili, vieru sme 

nestratili. Ďakujem Vám za pozornosť.‘‘ 

   Ano, o to se musíme snažit i my zde a během návštěv vlasti, neboť nezbytnost zachovat tu potřebu kompenzace 

svobody zodpovědností – i za cenu obětí – je s pandémií dále v popředí. Nám tuto záruku demokracie připomínají na 

pozadí rostoucí netolerance a bezohlednosti i pomníčky našich válečných hrdinů v Brookwoodu i jinde./jn/ 

*************************************************** 
                              Správní rada londýnského Velehradu  

s politováním oznamuje, že až do ukončení vyjimečných opatření britské vlády kvůli pandemii se na londýnském 
Velehradě nekonají české mše ani jiné veřejné akce. Letos jsme se poprvé na Velehradě nesešli na tradiční oslavu 

svatého Václava a neučiníme tak bohužel ani na Mikulášskou.  
Další informace na www.velehrad.org.uk a ludmilastane@gmail.com (mob. 07468 570551) 

 

Nedělní česká školička nebude letos na Velehradě obnovena, ale výuku češtiny pro děti přes internet nabízí učitelka 
Terezka Pletichová - terry.pletichova@gmail.com. Učitelka Radka Polenská nabízí výuku pro větší děti i dospělé, 

jednotlivce i skupinky přes internet - radka.polenska@gmail.com 
 

Některých krajanů ve Velké Británii se epidemie mohla existenčně negativně dotknout. V takovém případě se lze obrátit na charitu 
“Velehrad London”. Správní rada se bude snažit pomoct najít řešení. Kontakt: trustees@velehrad.org.uk (AS). 
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ZPRÁVY Z LONDÝNA A KOMUNITY 

Další ,,zoomová‘‘ mše velehradské 
komunity, tentokrát z Říma  
Krajané kolem londýnského Velehradu se opět na dálku  
sešli na další zoomové mši v neděli 25. října, kterou sloužil        
z Říma P. Tomáš Roule. Necelá dvacítka krajanů si se  
zájmem vyslechla jeho zajímavou promluvu na téma dvou 
,,největších‘‘ přikázání, t.j. milovat Boha a stejně tak i bližní 

(i když to může být někdy velmi těžké). Po mši se všichni 
opět přes zoom sešli na delším poklábosení a výměně  
zpráv a zajímavostí, i když to bylo vlastně jen elektronicky.     
                                                                                                                                                                                                                 

Dvě výstavy a filmový festival 
Výstava Edmunda de Waala s více než 2000 překlady       

knih exilových autorů, včetně 24 českých, potrvá v British  
Museum, Great Russell Street, WC1E 7JW, do poloviny  

ledna. Výstava módní návrhářky Andrey Vytlačilové a  
vizualisty Josefa Zlámala zobrazuje jejich mezinárodní  
zkušenosti a potrvá v Českém centru do začátku ledna. 
České centrum také zve na tradiční filmový festival Made 
in Prague na: http://london.czechcentres.cz/cs/program/      

a během celého listopadu nabídne osm děl, od Havla přes  
Šarlatána až po Švankmajerovy nezapomenutelné animace. 
 

Vyznamenání za péči o památku veteránů 
Jak jsme částečně stačili uvést v minulém čísle, ministr 
obrany ČR udělil aktivním potomkům našich válečných  
hrdinů záslužné kříže. O vyznamenání paní Gerry Manolas,  
vnučky našeho veterána Bohuslava Šulce a čilé ředitelky 
MAFCSV jsme referovali minule. Další dva vyznamenaní  
byli syn veterána Jiřího Scotta, rozeného Šnábl, dr. George  
Scott, historik a čestný člen výboru Vzpomínkové asociace  
svobodných československých veteránů (MAFCSV), který se 
zasloužil o odhalení ostatků kpt.Karla Šedy z Manchesteru 
v Brookwoodu, uložených bez náhrobního kamene a syn 
veterána Oldřicha Doležala ze 311ky (velel při potopení lodi 
Alsterufer), Tom Doležal (viz snímky předání vyznamenání 

na str. 3). Pan Doležal je koordinačním ředitelem FCAFA 
(Free Czechoslovak Air Force Associates Ltd), odpovědným  
za portál https://fcafa.com/., poskytující informace o  
našich letcích. Letos dostal záslužný kříž podruhé za 6 let.          
 

Budeme vzpomínat na naše zemřelé 
na Dušičky i během listopadu 
Budou mezi nimi hrdinové z Bitvy o Británii, která  
oficiálně skončila právě koncem října před 79 roky a také  

Otec Jan Lang, k jehož hrobu v jezuitské části hřbitova v 
Mordenu mířily v ,,normálních časech‘‘ skupinky krajanů,  
zvláště pak na Dušičky. Dále vzpomeneme generála  
Miloslava Kašpara z generálního štábu čs. armády za  
války a vlivného předsedy legionářů v exilu (4.11.2009),  
dále pak mluvčího Benešovy londýnské vlády za války a  
skvělého novináře a organizátora protikomunistického 
odboje Josefa Jostena MBE (29.11. 1985), a také známého 
orientalisty prof. Karla Wernera (26.11.2019) a lékaře a   Nahoře: Z velehradské zoomové mše s P. Tomášem Roulem a ,,debaty‘‘ krajanů a 
kněze P. MUDr Josefa Kadlece SJ, světového odborníka   vzpomínka 6.10. v Brookwoodu (zleva): slovenský přidělenec plk. Ján Goceliak s  

WHO na bioetiku, dlouholetého pomocníka Otce Langa i   velvyslancem SR Ľubomírem Rehákem, Johnem Polakem a paní Gerry Manolas z 
přítele mnoha rodin zde i v Americe (31.11.2008).          MAFCSV a s velvyslancem ČR Liborem Sečkou a přidělencem plk. Jiřím Niedobou 
 

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

Kdy příští rok nejlépe uspořádat kvůli koronaviru zrušenou konferenci 

ÚLOHA A MÍSTO ZAHRANIČNÍCH ČECHŮ V BILATERÁLNÍCH VZTAZÍCH 

Milí přátelé, krajané, v květnu jste dostali pozvánku na krajanskou konferenci, která se měla uskutečnit v Senátu 29.-30. září letošního 
roku. Řada z vás potvrdila účast. Bohužel Senát z preventivních i bezpečnostních důvodů zrušil všechny veřejné akce ve svých 
prostorách. Nyní diskutujeme se spoluorganizátory o tom, v jakém dalším možném termínu by naše setkání šlo uspořádat. 
V úvahu připadají termíny červen 2021 (spíš druhá polovina), cca polovina srpna 2021, případně ještě podzimní zářijový termín 2021.   
   Napište mi prosím, jaký termín by vám nejvíc vyhovoval. Jde mi o to, aby vás přijelo co nejvíc. Dejte mi prosím v dohledné době           
                            vědět, abychom mohli začít plánovat. Toto je poslední žádost o vaše podněty... 

         Díky a ještě jednou se omlouvám za vzniklé komplikace. Hezký podzim přeje M. Krupička (mir.krupicka@gmail.com) 
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Projekt ‘‘Never Forgotten‘‘  
 

Zápisky velvyslance ČR Libora Sečky z putování po hrobech našich 
hrdinů končí 10.etapou (Skotsko, Leicester a Warwickshire a pak 
Harwich a Essex), uskutečněnou od 12. srpna do 10. září. 
Doba prázdninová, doba dovolenková ale zejména doba  
„koronavirová“, plná různých omezení, změn, nepravidelností, 
improvizací a nejistot narušila také moje plány a mimo jiné 
způsobila, že se k některým etapám putování za hroby 

československých vojáků vracím se zpožděním. To podstatné 
ale je, že nehledě na všechny překážky náš projekt „Never 
Forgotten“ pokračuje a vůle dokončit jej do konce tohoto roku 
nám nechybí. Nebudu se tedy dnes zabývat tak podrobným 
popisem všech míst a atmosféry, jak jsem tomu činil 
v kapitolách minulých, spíše se zaměřím na shrnutí dojmů, 
postižení zvláštních okamžiků a v některých případech na 
pouhé připomenutí věcí. 
  Začnu ohlédnutím za naší cestou do Skotska. Jako vždy  
přinesla plno zážitků. Tím nejsilnějším pro mě bezpochyby  
bylo setkání s panem Paulem Millarem, mužem, který po  
dlouhých 23 let zastával funkci českého honorárního konzula  
v Edinburghu. Letos se s ohledem na svůj věk a zdravotní  
stav rozhodl dobrovolnou misi, kterou vykonával obětavě a  
nezištně, ukončit. Ani já, ani on, jsme se nemohli ubránit  
dojetí, když jsem mu předával osobní dopis ministra zahraničí, 
diplom a stříbrnou medaili Jana Masaryka jako další výraz  
poděkování a uznání staré vlasti za vše, co pro ni a její  
občany vykonal. Rozloučili jsme se a zůstali přátelé. Do  
obrazu Skotska mi navždy bude vstupovat jeho tvář s hustým  
bílým knírem a výstižnými ironickými politickými komentáři   Společně s udělením záslužného kříže ministra obrany ČR paní Gerry Manolas,  

na rtech, stejně jako jeho laskavé čelo.                       předsedkyni MAFCSV (viz minulé číslo), obdrželi řád i Dr. George Scott z výboru 
   Během dvou a půl dne jsme horní polovinu Skotska projeli  organizace (horní foto) a Tom Doležal, ředitel FCAFA (podrobnosti viz str. 2) 
doslova křížem krážem. Od jihu na sever, od východu na      Řády jim předali velvyslanec ČR Libor Sečka a přidělenec plk. Jiří Niedoba  
západ. Stovky kilometrů, hodiny a hodiny v kabině vozu.  
Rudou růži jsme položili k hrobům celkem dvaceti osmi  
československých vojáků. Velkou většinu z nich tvořili letci  

nebo členové leteckého personálu. Určitě není bez zajímavosti,  
že několik smrtelných nehod mají na svědomí skotské  
vrcholky a kopce, které se v husté mlze postavily do dráhy  
letounů pilotovaných československými vojáky. Na hřbitovech  
na jejich úpatí najdeme řadu nezaměnitelných náhrobních  
kamenů. A čím více na sever, tím kvalitnější je materiál, z nějž  
jsou vyrobeny. Zatímco v Anglii a jižnější části Skotska jsou  
náhrobní desky našich vojáků zhotoveny z pískovce nebo  
litého betonu, na vojenském hřbitově Dyce nad řekou Don  
severně od Aberdeenu začínají náhrobky ze sytě šedé skotské  
žuly. Společně s živou fialovou barvou koberců vrbovky  
úzkolisté, které v polovině srpna pokrývaly celý kraj, vytvářejí 
dokonalý kontrast. 
   Hora nedaleko Edinburghu se stala osudnou i jednomu z  
nejznámějších a nejstatečnějších československých pilotů,  

nadporučíku Václavu Jíchovi, když do ní dopravní letoun                                                  Úprava hrobů  

typu Anson, na jehož palubě cestoval, ve sněhové bouři                                                     28 čs. hrdinů na 
v roce 1945 narazil. Na římsko - katolickém hřbitově v                                                      hřbitově v Tainu 
městečku Haddington, kde je náš hrdina, vyznamenaný m.j.                                                a pomník čs.                                  
Leteckým záslužným křížem, pochován, jsme náhodou zastihli                                              parašutistům 
člověka, který věnuje jeho památce trvalou pozornost. Je jím                                                v zátoce v                                            
dvaaosmdesátiletý, čiperný a energií hýřící Phillip Curran.                                                  Arisaigu, s  
Bývalý voják, který vehementně odmítá jakékoli                                                            neznámým 
tendence směřující k odtržení Skotska od Velké Británie,                                                    vzdávajícím čest 
skromně tvrdí, že nedělá nic více, než udržuje rodinnou tradici. O Čechoslovácích sloužících v Královském letectvu, jejich 
schopnostech a osudech toho věděl opravdu hodně a nebýt přísného harmonogramu cesty, spontánní debata by 
pokračovala dlouho. Byl jsem moc rád, že mohu muži, v němž jsme nečekaně objevili zapáleného příznivce a spojence, 

srdečně poděkovat. 
    Velký dojem na mě udělala zastávka v Tainu, městečku vzdáleném asi 50 km od Inverness. Místní hřbitov svatého 
Duthuse je totiž nejsevernějším místem na Britských ostrovech, kde jsou pochovány ostatky československých letců.  
Místo v mělkém kráteru připomíná přírodní amfiteátr. Po svazích rozházené a do všech směrů rozkolíbané jednotlivé 
civilní hroby jakoby tleskaly uzavřené pravidelné formaci osmnácti náhrobků čs. pilotů na centrální scéně.  >>>>>>> 
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Projekt ‘‘Never Forgotten‘‘ (pokračování ze str.3) 
Jakoby dobře věděly, že jejich smrt nebyla zbytečná. V Tainu  
byla koncem války umístěna 311. československá  
bombardovací peruť, jejímž úkolem bylo vyhledávat a ničit  
nepřátelské ponorky v britských pobřežních vodách. Letci a  
jejich osádky hojně využívali letadla typu Liberator. Bohužel  
zde docházelo k častým nehodám. Dodnes žijící pamětník,  

pan Benjamín Abeles (94 let), který se později proslavil v  

oboru fyziky a na základně v Tainu sloužil jako letecký  
mechanik, si mi při nedávném setkání v Leicesteru postěžoval 
:„Ty Liberátory to byly velmi negramotné stroje“. Současně s  
pohnutím vzpomínal na všechny, kteří v jejich troskách  
zahynuli. Vzpomněl si ale také na to, že celková nálada  
posádky byla dobrá, že se chodilo společně na pivo, a když  
se kamarádi na ubikaci pustili ve volném čase do mariáše,    Záběr ze vzpomínky u pomníku na bývalé základně čs. armády v Cholmondeley 
tak on se připravoval na zkoušku podobnou naší maturitě. 
    Do Arisaigu, vesničky na západním pobřeží, jsme dorazili po čtyřech hodinách úmorné cesty unavení a hladoví. Nic 

z toho nám však neubralo na vzrušení, které jsme prožívali při pohledu na panenské pláže prokládané skalnatými 
dlaněmi rozprostřenými do moře, na nichž se v době války cvičili českoslovenští příslušníci speciálních operačních 
jednotek. Byl to tvrdý výcvik těch, které známe jako československé parašutisty. Právě na jejich počest byl na malé 

nábřežní vyhlídce v roce 2009 vztyčen památník vytvořený akademickým sochařem Josefem Vajcem (viz str. 3). Jde 

určitě o naše nejmladší vzpomínkové místo, které bylo v Británii vytvořeno a upřímný dík za tento velký počin patří kromě 
mnoha dobrovolníků a menších či větších sponzorů hlavně panu konzulovi Millarovi. Se zapadajícím sluncem a ubývající 
teplotou se písek pod nohami proměňoval v barvě i substanci. Chvílemi se zdálo, že do něj prosakují červené skvrny.   
    Následující dny byly bohaté na události spojené s československým válečným příběhem ve Velké Británii. Nejdříve 
jsem se zúčastnil slavnostní symbolické imatrikulace letadla Hurricane po našem a polském stíhacím „esu“ Josefu 
Františkovi v leteckém muzeu v Duxfordu. Při této příležitost jsem uctil památku padlých vojáků 310. perutě, která zde 
v letech 1940 – 41 měla svoji základnu. Poté jsem v přítomnosti českých vojenských zástupců a kardiologa a velkého 
vlastence, Dr.Jana Kováče, navštívil válečného veterána Benjamina Abelese v Leicesteru, abych mu předal pamětní 
medaili ministra obrany vydanou při příležitosti 75. výročí ukončení 2. světové války. Následně jsem se svým vojenským 
doprovodem zavítal do Leamington Spa, abych se společně s asi dvěma desítkami krajanů a jejich rodinných příslušníků 
zúčastnil vzpomínkové akce u československého pomníku – kašny připomínající otevřený padák – v centru městského 
parku. Počasí nám přálo a pomohlo vytvořit nejenom důstojnou atmosféru vzpomínky, ale také příležitost pro neformální 
příjemná osobní setkání.    
    Cestou do Londýna jsme se zastavili na hřbitovech v Leamington Spa, Wellesbourne a v Shakespearově rodišti – 
Stratford-on-Avon, abychom vzdali hold našim padlým vojákům. Tak jako vždy jsme stav hrobů zdokumentovali. O 

naprostou většinu je pečováno velmi dobře. Dá se možná říci, že pověstnou výjimku tvoří náhrobek vojína Stanislava 

Procházky u kostela Sv. Petra ve Wellesbourne. Na hlavním kamenu je patrná hluboká prasklina a ani okolí není 

upraveno. Téma se určitě stane předmětem našeho plánovaného rozhovoru s Britskou vládní komisí pro válečné 
hroby.       
    A teď už jen telegraficky: v souvislosti s pojmenováním ulice po českém básníkovi Ivanu Blatném v Ipswichi jsme 
zavítali také do malého přístavního místa Harwich v Essexu, kde na místním hřbitově odpočívá pět Čechoslováků. Patřili 

k pozemnímu vojsku a zajímavostí je, že jeden z nich - Zdeněk Kolařík - byl akademickým malířem a dle informací 

nalezených na internetu do své smrti grafikem, ilustrátorem a autorem nápaditých titulků v deníku Československé 
obrněné brigády - Naše noviny.                                         V Londýně: 12. září 2020, Libor Sečka 
 

(Pozn.: Vzhledem k množství navštívených hrobů ve Skotsku a cestou na jih v této etapě, přineseme seznam v příštím čísle) 

                                                              

DUCHOVNÉ SLOVO 

Využime čas na konanie dobra...        /Z internetových stránok: https:kbs.sk/ 
Z príhovora prešovského arcibiskupa Jána Babjaka SJ k celoplošnému testovaniu na Slovensku            

,,...V týchto dňoch sa blíži celoplošné testovanie na vírus pandémie. Všetci slovenskí biskupi testovanie 

odporúčajú a vyzývajú veriacich, aby sa dali otestovať a tak, aby sme znížili možnosť šírenia tejto 
nebezpečnej choroby... 

    ...Mnohí dnes kritizujú predstaviteľov štátu a vinia ich za túto situáciu. Nepridávajme sa ku 

kritizovaniu a k osočovaniu, ale naopak, využime čas na konanie dobra, zmýšľajme pozitívne, lebo je to čas 

milostivý pre nás. Skúsme sa preto radšej zamerať na to, čo nám Pán aj v tomto čase ponúka pre naše 

dobro. A je toho veľa. Objavme to najmä cez spoločnú modlitbu v rodine, cez pôst a dobré skutky, napr. aj 
také, že povzbudíme starých a chorých, že im zatelefonujeme a pomodlíme sa za nich. Čítajme Sväté 

písmo, lebo Božie slovo je vždy povzbudením pre každého z nás. V tomto čase si môžeme dať mnohé veci 

do poriadku, lebo v tom každodennom zhone nemáme na to čas. 

     Buďme vynaliezaví a pozitívne naladení. Lebo aj pri tých mnohých obmedzeniach môžeme veľa čerpať 

z pokladov spásy. Nešírme paniku a strach z rôznych konšpirácií, ale radosť a pokoj, ktorý nám ponúka 

viera. Takýto pozitívny postoj chce od nás v tomto čase náš Pán Ježiš Kristus...‘‘ 
(Prešovský gréckokatolický metropolita Ján Babjak absolvoval test na COVID-19 po tom, čo sa zúčastnil 
v ukrainskom Užhorode na pohrebe mukačevského eparchu Milana Šášika a má negatívny výsledok.)          

*************************************************** 
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NOVÉ KNIHY 

 Vaculíkův Český snář pro britské známé 
Někteří naši mladší britští známí se jen těžko orientují v problematice každodenních  
radostí a starostí občanů za vlády minulého komunistického režimu. Zejména těch,  
kteří mu, jako spisovatel Ludvík Vaculík, byli velkým trnem v oku po celá dlouhá léta.  
A nejen on, ale i jeho přátelé a známí disidenti – od Václava Havla až po ,,pouhé  
opisovače‘‘ samizdatových časopisů a knih Edice Petlice. Český snář je deníkem časové  
výseče (od ledna 1979 do února 1980), či jakýmsi snímkem, reprezentujícím ony dlouhé  
dny, měsíce a léta, kdy bylo nutné naučit se co nejnormálněji žít pod dozorem StB, s  
hrozbou předvolání na výslech, či možné zatčení a věznění a nezradit přátele.  
Normalizace však také byla svědkem rozsáhlé literární tvorby nejrůznějších žánrů, od  
reportáží, až po humorné či rozverné mudrování, což bylo Vaculíkovou výsadou a což  
mnozí přátelé i neznámí čtenáři tolik obdivovali, včetně zpodobnění jejich vlastních  
osudů, včetně nadějí a zklamání. Autor manifestu Dva tisíce slov, který v roce 1968 prý  
vyprovokoval Moskvu k invazi a okupaci a také úspěšných Morčat, si leckdy nebere  
ubrousky, což skvělý (jak jinak!) překlad Gerryho Turnera vždy výstižně uchopí a zasadí tak do Britům známějšího 
kontextu. Turner přece zažil ono období na vlastní kůži. Knihu vydalo nakladatelství Karolinum ve spolupráci 
s English PEN Club pod titulkem ,,A Czech Dreambook: Dissent as an everyday Experience‘‘ a je k dostání za £15.69, 
či electronicky pro Kindle za £14.91. Britští přátelé a naše mladá generace budou určitě vděční... 
  

DOPIS Z PRAHY:  

Rasismus naruby 
Od totální porážky německé říše a německého fašismu už uběhlo tři čtvrtě století.  Šest roků, po které Němci řádili v této zemi, 

nemá v naší moderní historii obdoby. Vraždili ve velkém; soudy, kterými se snažili formalizovat vraždění, odvlékání a zotročování 

nevinných lidiček by byly směšné, nebýt všudypřítomné tragédie. 

    “Vysídlení” dosavadních německých spoluobčanů snad bylo pochopitelné v poválečné atmosféře, nemyslím si ale, že tak, jak 

bylo provedeno, by to byla právě tato kapitola našich dějin, na kterou bychom mohli být hrdi. 

    A přes to: Němce dnes považujeme za svoje spojence a přátele. Vždyť gestapáčtí vrazi už dávno odešli z tohoto světa, nebo 

dožívají v domovech důchodců. Němci dneška jsou dobře vychovaní, kulantní a přátelští spoluobčané v Evropské Unii.  Málokoho 

napadne vinit je za hříchy jejich praotců. A asi je to tak dobře, vždyť snaha vinit a trestat syny, dcery, vnuky, pravnuky atd. za 

hříchy jejich předků byla jednou z ohavností komunistického režimu. 

    A teď si to srovnejte se stigmatem otrokářství. Je to zhruba dvě stě let, co se osvícené evropské státy právem obrátily zády k 

této obludnosti, která byla přítomna v historii Evropy (a Ameriky) nějakých čtyřicet století. Ani vy ani já nemáme podíl na tom, jak 

si počínali dávní předkové. 

    Avšak čas, v těchto záležitostech, zřejmě není to nejdůležitější. Nebo je ve hře, ale nějak jinak, než bychom si mysleli. Já 

osobně stojím za Martinem Lutherem Kingem, který věřil a hlásal, že máme lidi posuzovat nikoliv podle barvy pleti, ale podle toho 

jací jsou. Jsou to - určitě nikoliv náhodou - Spojené Státy, tedy země, kde dnes žije největší počet prapotomků někdejších afrických 

otroků, odkud do Evropy přicházejí ty nejšílenější novorasistické theorie. 

    Po smrti George Floyda, který byl na počátku tohoto roku zřejmě zavražděn policistou v Minneapolis, v USA vzrostl počet 

příslušníků hnutí NA ČERNÝCH ŽIVOTECH ZÁLEŽÍ (BLM). Ve Spojených Státech platí právo a zákony, takže policista - zabiják 

očekává soud. Stoupenci BLM od legitimních pokojných demonstrací přešli k násilí - zejména ke žhářství a ničení. To bylo 

způsobeno tím, že se pod deštník BLM dostali i lidé, kteří sledují cíle zcela odlišného druhu. Zejména konec kapitalistického řádu.  

    Tato sociální infekce přešla oceán a projevila se ve Velké Británií (proto vlastně toto píšu), a i v některých dalších 

západoevropských zemích. Nikoliv v naší milé vlasti, což je nepochybně dáno tím, že potomků černých otroků je zde minimální 

počet. Česko má svůj vlastní rasový problém s rezidentními Romy. Ten je však daleko “menší” a celkový pořádek ve státě 

neohrožuje. Takže s tím vás, krajánkové ve Velké Británii, potrápím někdy jindy. 

    Před několika dny se mi dostala do rukou nedávno zveřejněná čísla britské “OFFICE OF NATIONAL STATISTICS”. Pro 

některé “bojovníky proti rasismu” by některá z čísel byla asi docela překvapivá. “Bílí Briti” se zde ve statistikách oceňování 

nenacházejí na vrcholu pomyslného žebříčku, nýbrž zaujímají páté místo. O 16% je ve výdělcích předběhnou lidé z indického 

subkontinentu, rodilí Číňané(o 23%) a další. Určitě pro to existují velice logická vysvětlení. (Mně hned jedno napadá: nikde jsem 

neviděl tolik Asiatů a Afričanů, jako doktorů a sester v nemocnici, kterou jsem kdysi musel v Londýně navštívit.) 

    Kdybyste si mysleli, že to se týká jen starších lidí, není tomu tak. Statistiky jsou i zvlášť pro lidi mladší třiceti let. Ani zde 

“britští domorodci” zvlášť nebodují: například vydělají v průměru o 12% méně, nežli osoby, které pocházejí z Afriky.  

    Pro dnešek dost statistik. Nakonec ještě ocituji ministryni současné britské vlády Kemi Badenochovou: ,,Británie je jedna z 

nejlepších zemí, pokud jste osoba černé pleti.”  

                                    Z Královských Vinohrad všechny zdraví postarší a tedy izolovaný penzista Honza Krátký 

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

                       MAFCSV – Vzpomínková asociace svobodných českých a slovenských veteránů                           

                          dává s potěšením krajanům na vědomí, že se podařilo vyrobit odznaky, kravaty 

                              a šátky organizace, připomínající hrdinství a oběti Čechů a Slováků za války 
                           

                                 Hedvábné šátky a kravaty jsou po £20, plus £3.10 poštovné, odznaky po £6 , vč. poštovného  
                                   

                                     Objednávky nyní u předsedkyně Gerry Manolas (07711 612996) chair@mafcsv.co.uk 

***************************************************                                                                                                                                           
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*************************************************** 
ZPRÁVY Z DOMOVA VE ZKRATCE   
o  V důsledku kritické epidemiologické situace platí zákaz cest do ČR a od 22. října krizové opatření, kterým se 
zakazuje volný pohyb osob na území celé ČR. Do ČR je možné přicestovat jen v nezbytně nutných případech. 
Není možná cesta za účelem turistiky nebo návštěvy přátel. To se týká především osob, které doposud mohly 
neomezeně přicestovat z tzv. zelených zemí. Nyní platí možnost přicestování jen v nezbytně nutných případech ze 
všech zemí. Omezení zahrnují například uzavření hotelů a ubytovacích zařízení (pro turistické účely) nebo pobyt na 

veřejnosti pouze ve dvou osobách. Rozhodnutí nijak neomezuje cestování pendlerů. Velvyslanectví ČR žádá osoby 
přijíždějící v nezbytně nutných případech, aby se seznámily s karanténními opatřeními, vyplnily před cestou příjezdový 
formulář a absolvovaly řádný test na covid-19. Omezení volného pohybu osob v ČR platí do 3. listopadu s možností 
prodloužení. Další informace na https://www.mzv.cz/london/cz/konzularni_a vizove_informace   o  Slovenský 
ústredný krízový štáb schválil (po pilotnom projekte testovania 141.000 ľudí) celoplošné testovanie na celom území 
republiky o prvom novembrovom víkendu po rýchlom narastu koronakrivky nakaženia.  o  Špecializovaný trestný súd 
v Pezinku u Bratislavy rozhodol o vzatí do väzby špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika aj policejného funkcionára 
Norberta Pakšiho, obvinených zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny aj z prijímania 
úplatku, zneužitia právomocí verejného činiteľa a ohrozovania utajovanej skutočnosti.   o   Česká republika je po  
minimálním zasažení ekonomiky koronavirem na jaře podle MMF ve velmi dobré hospodářské situaci a je bohatší než 
těžce postižené Itálie a Španělsko a na 27. místě světového žebříčku HDP na obyvatele, za Novým Zéĺandem a 
Japonskem. V EU je na čtvrtém nejlepším místě co do zadlužení se 39.,4 procenty HDP. Jen pro srovnání, jsou 
Portugalsko, Itálie a Řecko nyní zadluženy do výše dvojnásobku jejich HDP. Výše HDP je přepočítána podle parity 
kupní síly v tzv ,,mezinárodních dolarech‘‘ roku 2017 a činí 38 120 dolarů v ČR, 37 905 v Itálii a 36 086 ve Španělsku.  
o  Ve volbách do Senátu v ČR uspěla opozice a zavláště STAN, tedy Starostové s osmi senátory, před lidovci se třemi, 
ODS a také SEN 21 se dvěma a koalice ODS a Starostů získala další dvě křesla. ANO získalo jedno křeslo a ČSSD 

žádné.  o   V pražské Kinského zahradě pod Petřínem téměř shořel dřevěný pravoslavný chrám sv. Michala ze druhé 
poloviny sedmnáctého století, přenesený tam v r. 1929 z vesnice poblíž podkarpatského Mukačeva.  

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

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 sa budú 
se obvykle konají jednou měsíčně v neděli ve 14 hod                po pandemii opäť konať o 13 tej (slovensky/česky) a 19.30                 
Obnovení bude po pandemii oznámeno !!!                             v nedeľe 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  

***************************************************    
              BOHEMIA HOUSE -- 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. 
 Rekonstruovaná 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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