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Vánoce mezníkem naděje 
Kolik krásných tradic se u nás ve vlasti váže ke slavení 

Vánoc by bylo asi těžké spočítat. Kromě těch koled 

a koledníků, stromečků, půlnočních s hudbou Rybovy 

mše, a také kaprů se saláty, cukroví či vánoček a  

podobně, patřilo vždy k těmto tradicím i stavění  

Betlémů – ať již v kostelích, nebo doma. Od těch  

největších a umělecky nejzajímavějších, jako třeba 

ten známý v Třebechovicích, k těm malým domácím,  

s figurkami ze sádry, či vystřihovanými z archů podle  

kreseb postaviček Mikoláše Aleše či nenapodobitelné  

Kvěchové, nebo Lady a lepenými na překližku. Domácí 

Betlémy byly k vidění nejen u nás, ale i v Rakousku, 

Německu, Polsku a třeba také ve Španělsku (viz foto). 

     I zde v Británii je dost rodin, kde se takové malé 

Betlémy stavěly – nebo stále staví -- zároveň se  

zdobením stromečků. Jelikož první Betlémy se v  

Evropě objevily už poté, co s tím začal sv. František, 

tedy ve třináctém století, je to tedy tradice hodně stará. 

     Letos ty Vánoce a vše co k nim patří asi bude 

hodně přitlumeno současnou koronavirovou pandemií, 

ale s příchodem vakcín se objevila i naděje a se 

striktnějším dodržováním ,,lockdownů‘‘ začala ona 

hrozivá čísla počtů nakažených i úmrtí konečně klesat 

a to dost rychle v ČR, a také zde v Británii.                                    Foto:Španělský domácí Betlém s figurkami ze Segovie 

     Takže Nový rok by opravdu měl přinést naději na           

návrat do normálnějších časů, což už všichni určitě potřebujeme. A není vůbec divu, že se tak těšíme také na obnovení 

krajanského života na Velehradě i jinde a nejen v Londýně, ale i v dalších krajanských centrech. Stejně tak je tomu 

podle zpráv příbuzných i v českých i slovenských vlastech a právě ten poklidný a radostný vánoční čas v kruhu rodiny 

(pokud to letos alespoň trochu půjde), tu naději určitě posílí. 

      Náš britský ,,lockdown‘‘ má skončit 2. prosince a vláda slibuje pět dní bez drastických omezení přes Vánoce, 

byť za značně neobvyklých podmínek a jak víme, mnozí poslanci nesouhlasí s přechodem na systém tří postupně 

tvrdších omezení, poškozujících dál ekonomiku. Jak je ovšem jasné z předchozích ,,lockdownů‘‘, ona tvrdá omezení 

fungují – a nejen v Británii -- takže bude asi lépe, když se je budeme snažit dodržovat a přečkat. Veselé Vánoce! /jn/ 

*************************************************** 
 Správní rada londýnského Velehradu zve krajany na zoomovou předvánoční mší 13.12. ve 14.30 
   Link: https://us02web.zoom.us/j/83682104822?pwd=R1NQNVQ5cVBuY2NETEp3ZTdwcnVhUT09  ID: 836 8210 4822  Pass: 216983 

 

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

Další informace na www.velehrad.org.uk a ludmilastane@gmail.com (mob. 07468 570551) 
 

 

Nedělní česká školička nebyla 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  
Už potřetí v posledních měsících se virtuálně sešli krajané  
kolem londýnského Velehradu na další zoomové mši v  
neděli 29. listopadu. Mši opět sloužil P. Tomáš Roule z  
římského Nepomucena a jeho promluva se týkala Adventu,  
tedy duchovní přípravy, očekávání Vánoc. Virtuálně se 
sešlo 25 krajanů a členové rodin, včetně dětí, tak měli  
možnost připravit se na Vánoce z té duchovní stránky. Po  
mši opět došlo na obvyklou besedu a výměnu zpráv, hlavně 
tentokrát na téma kýženého konce koronavirové nákazy...     
Předvánoční zoomová mše: v neděli 13.12. ve 14:30. Link 
pro zájemce na str.1. v oznámení správní rady.  
 

BCSA: virtuální setkání ,,tří velvyslanců‘‘ 
Skvělým způsobem vyřešila BCSA koronavirový problém 
bránící uspořádání obvyklé výroční schůze a recepce v  
hotelu Radisson Blu Edwardian v Bloomsbury.   
Uspořádala totiž místo toho 26. listopadu zoomové  
odpoledne na internetu a pozvala jako hlavního řečníka 
nového britského velvyslance v Bratislavě Nigela Bakera. 

    Zoomové odpoledne tak přilákalo 57 účastníků, členů  
BCSA a hostí, včetně lady Mileny Grenfell-Baines, Sira 
Michaela Burtona, zástupců Česko-britské obchodní  
komory, londýnského Velehradu a také nynějšího 
velvyslance Slovenska Ľubomíra Reháka i jeho nástupce, 
Róberta Ondrejcsáka a tak se virtuálně sešla trojice  
současných velvyslanců Slovenska i Británie na Slovensku. 
    Po úvodech představitelů BCSA Ladislava Hornana 
a Zuzany Slobodové-Nepilové, došlo na řeč Nigela Bakera,  

pro kterého diplomatické působení v ČR či SR není ničím 
novým, neboť už u nás působil v letech 1992 až 1996 a   
zmínil se o řadě zajímavých setkání či příhod z oněch let. 
    Byl u toho, když byly před dvaceti roky do zahrady  
prince Charlese v Highgrove převezeny ze Slovenska  
sazenice jilmů, odolných proti chorobě těchto stromů a  
nedávno je znovu, už vzrostlé opět navštívil. Stejně tak s  
obdivem hovořil o nedávném plošném celostátním testu na 
koronavir na Slovensku, který pak díky zájmu bývalého 
premiéra Tonyho Blaira -- který telefonoval premiéru  
Matovičovi a zajímal se o podrobnosti – byl za asistence  
slovenských expertů proveden v Liverpoolu. Zmínil se i o  
skutečnosti, že britský Land Rover vyrábí nyní model 
Defender ve slovenské Nitře.  
     Nigel Marcus Baker OBE, MVO působil diplomaticky i  
v Latinské Americe a ve Vatikánu a po jeho zajímavém  
vyprávění došlo i na rozloučení velvyslance Reháka a  
přivítání jeho nástupce Ondrejcsáka. Zajímavé odpoledne!  
 

Vzpomeneme našich zemřelých v prosinci  
Budou mezi nimi stíhač z čs. 312. československé stíhací 
perutě RAF (a také 32. a 258. perutě RAF) škpt František  
Štička (16.12. 1980), a také disident a první polistopadový                                            Záběry ze zoomové 
prezident Václav Havel (18.12.2011), věrný farník Antonín                                         velehradské mše a 
Kuča (19.12.2015) a dále pak plk František Kaplan                                               památník padlých 
z 1.čs. obrněné brigády u Dunkirku (25.12.2013). Dále                                                hrdinů čs. 311. 

vzpomeneme skonu generála v.v. Stanislava Hněličky,                                               bombardovací 

člena 11. čs. pěšího praporu v Palestíně, 200. čs.                                                      perutě ve 
protiletadlového praporu v Tobruku i 1.čs. obrněné brigády,                                           skotském Tainu, 
nositele Řádu bílého lva a dvou válečných křížů. Děláme to                                            kde peruť dlouho 
obvykle v listopadu. (odešel 4.11.2016), ale řádil šotek.                                                působila (viz str.3) 

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

                       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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 ,,Den krajanů‘‘ bude v únoru         

Podle výsledků ankety ministra zahraničí Tomáše Petříčka 
mezi krajany by se měl stát 4. únor ,,Dnem Čechů v  
zahraničí‘‘. Stane se tak poté, co tento den – výročí odchodu 
Jana Amose Komenského z vlasti přes Růžový palouček u 
Žacléře v roce 1628 – vybralo 42 procent krajanů, kteří se  
zúčastnili ankety, zatímco na druhém místě s 21 procenty  
skončil 23. prosinec, coby výročí přestřižení drátů na  
západní hranici ministrem zahraničí Jiřím Dienstbierem v  
roce 1989. Nový památný den musí ještě schválit sněmovna. 
 

Skotští legionáři v Tainu vzpomněli  
padlých hrdinů z naší Třistajedenáctky 
Místní oddíl British Legion ve skotském Tainu vzpomněl  
2.listopadu, podle zprávy velvyslanectví ČR, památky našich 
padlých hrdinů ze 311. československé bombardovací  
perutě/pluku RAF. Skotští legionáři tak učinili u památníku 
našich 18 hrdinů (viz snímky na předchozí straně), kteří  

zahynuli při plnění bojových úkolů v rámci velitelství 
pobřežního letectva RAF. Položili také věnce zaslané našimi 
velvyslanectvími a organizacemi připomínající české a  

slovenské veterány z 2. světové války. Po spojeneckém  
vylodění v Normandii v červnu 1944, kdy naše 311ka  
střežila přístupy z Atlantiku do průlivu La Manche před 
německými ponorkami a naši stíhači z 310., 312. a 313. čs.  
perutí hlídali invazní pláže před útoky Luftwaffe, byla        Ze zoomového odpoledne BCSA (viz str.2). Pohled do ,,publika‘‘ a (shora dolů) 

Třistajedenáctka přesunuta na základnu v Tainu. Z té pak   tři velvyslanci: Nigel Baker, Ľubomír Rehák a Róbert Ondrejcsák 

pokračovala v protiponorkových patrolách nad Atlantikem 
a Severním mořem a uskutečnila 2100 operačních letů v 
trvání 21 527 hodin, zaútočila na 35 ponorek a čtyři lodi a  
také zničila čtyři nepřátelské protiletadlové jednotky. Přitom 
tam padlo 126 příslušníků perutě a dalších 25 při operačním 
výcviku. Ještě na konci dubna 1945 pomáhala 311ka  
vyhledávat nacistické ponorky s pohlaváry utíkajícími do  
Jižní Ameriky. Velvyslanectví ČR a SR poděkovala při  
příležitosti vzpomínky u pomníku našich hrdinů na hřbitově 
u kostela St.Duthus v Tainu prezidentu místní odbočky  
British Legion Ronovi Fergusonovi a manželům Grantovým,  
kteří se o hroby našich hrdínů a památník starají.  
 

Projekt ,,Never Forgotten‘‘ úspěšně skončil 
a zůstává připomínka našich padlých 
 

V listopadovém čísle jsme přinesli poslední pokračování 
vzpomínkového putování velvyslance ČR Libora Sečky s 
vojenskými přidělenci (a na řadě míst také se slovenským 
kolegou Ľubomírem Rehákem s přidělenci) po hrobech a 
pomnících českých a slovenských padlých vojáků a letců.  
    Poslední kapitola putování zahrnula Skotsko a také  
Warwickshire a Essex a navštívených hrobů bylo tolik, že  
jsme upustili od publikace seznamu, což činíme nyní, jako  
důstojnou tečku za celým velvyslancovým projektem. Jak  
jsme už poznamenali, bylo by skvělé vydat putování i s fotografickou dokumentací formou vzpomínkové brožurky pro 
zájemce zde i ve vlasti, aby bylo povědomí o hrobech zachováno i pro budoucí generace. Připojujeme seznam zde: 

SKOTSKO: Edinburgh, Corstorphine Hill Cemetery - nadporučík Jaroslav Prachař. Haddington, Roman Catholic 

Graveyard - nadporučík Václav Jícha. Edinburgh, Piershill Cemetery - vojín Julius Walter, vojín Ladislav Lowy.  

Murie, Perthshire, Murie Cemetery – rotný František Drahovzal. Dyce, Dyce Old Churchyard - rotný Alois Dvořák, 

nadporučík Vladimír Zaoral. Kiltearn, Ross and Cromarty, Kiltearn Parish Churchyard - četař Jaroslav Kalášek. Tain, 

St.Duthus Cemetery - četař František Havránek, rotný František Benedikt, četař Václav Černý, štáb. rotmistr Antonín 
Bednář, četař Martin Dorniak, kapitán Josef Simet, rotmistr Štěpán Marko Štětka, štáb. rotmistr Štěpán Petrášek, 
rotmistr Oldřich Bureš, rotný Ivo Engländer, četař Josef Vaniš, četař Walter Hnilička, rotmistr Josef Košťál, rotný 

Arnošt Hayek, rotný Zdeněk Palme, četař Rudolf Barvíř, četař Miloš Bodlák, rotný Josef Šebestík. Arisaig, pomník čs. 

vojákům. Grangemouth, Falkirk, Grandsable Cemetery - rotmistr Václav Přerost, četař Bohumil Šíma.                   

WARWICKSHIRE: Leamington Spa, památník čs. vojákům. Leamington Spa, Whitnash Rd. Cemetery – četař 

Bohumil Chodora. Wellesbourne, St.Peter Churchyard – vojín Stanislav Procházka. Stratford-on-Avon, Evesham Rd.  

Cemetery – svobodník Josef Hudec, vojín Antonín Voráček, vojín Zdeněk Novosad, svobodník Josef Flanek. 

ESSEX: Harwich - Ramsey - Parkestone  Cemetery  - desátník Karel Kopraš, desátník Zdeněk Kolařík, svobodník 

Viktor Farkaš, rotmistr Emil Vlk, vojín Jiří Gunsberg. 

Doprovod velvyslance Sečky: plk Jiří Niedoba, nadprap.Tomáš Kašpar, Dr.Jan Kováč, Lukáš Holeček a Ondřej Hovádek. 
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Upozornění velvyslance ČR pro dosud neregistrované krajany před odchodem UK z EU 
Velvyslanec ČR Libor Sečka upozorňuje nejnověji dopisem krajany ve Velké Británii na poslední možnost registrace 
před odchodem Británie z Evropské unie v rámci registrace občanů EU podle tzv. EU Settlement Scheme. Podle 
informací velvyslanectví je na britském území stále řada českých občanů, kteří se přes probíhající kampaň dosud 
nezaregistrovali a přitom jim po vypršení pobrexitového přechodného období na konci tohoto roku hrozí ztráta stejných 
práv, jaké dosud požívali, pokud zde chtějí zůstat. Pokud naši čtenáři někoho takového znají, je potřebné je na tuto 
potenciálně nepříjemnou skutečnost rychle upozornit a velvyslanectví je ochotno pomoci informacemi i radou, neboť 
možnost registrace skončí 30. června 2021. Registrovat se musejí i držitelé potvrzení o trvalém pobytu (Permanent 
Residence Certificate), neboť jeho platnost skončí 31.prosince tohoto roku a začne platit nový imigrační pořádek, 

rozdílný od dosavadního. Velvyslanectví poradí na: https://www.vlada.cz/cz/evropske-zalezitosti/Brexit/ nebo na: 

https://www.mzv.cz/london/cz/konzularni_a_vizove_informace/brexit/pobyt_ceskych_obcanu_v_uk.html  Je                                                 

možné se zaregistrovat na: https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/applying-for-settled-status 
                                                       

DUCHOVNÉ SLOVO 

Advent - príprava na slávenie vianočných sviatkov 
Prvou adventnou nedeľou (v tomto roku 29. novembra) sa pre kresťanov začína obdobie adventu, prípravy na slávenie 
narodenie Ježiša. Slovo advent pochádza z latinského adventus a znamená príchod. 
    Symbolom adventného obdobia, ktoré trvá štyri týždne, je adventný veniec so štyrmi sviecami - tie sa postupne 
zapaľujú počas štyroch adventných nedieľ. Postupne sa do Vianoc zapaľuje jedna sviečka za druhou. Najčastejšie sú 
sviečky tmavomodré alebo fialové symbolizujúce liturgické farby adventných nedieľ. 

    Cirkevný rok sa v Katolíckej cirkvi končí sviatkom Krista Kráľa a adventom sa začína nový cirkevný rok. 
    Štvortýždňové obdobie adventu je pre veriacich najmä časom duchovnej prípravy a pokánia pred slávením Vianoc, 
radostnej spomienky na Narodenie Pána. V tomto období sa veriaci v katolíckych, evanjelických a ďalších 
kresťanských chrámoch schádzajú k modlitbám a zamysleniam, konajú sa v nich aj mnohé adventné koncerty. 
Chrámové rúcho v advente je fialové. 
    Prvá adventná nedeľa je súčasne v katolíckej cirkvi začiatkom nového liturgického roka. V katolíckej cirkvi je prvá 
adventná nedeľa už tradične aj dňom celocirkevnej zbierky na charitu. 
    Adventná predvianočná príprava sa spomína v Ríme už za pápeža Leva I. Veľkého (440-461). Iný záznam o advente 
pochádza z Francúzska, kde koncil v meste Macon v r. 582 nariadil, aby sa príprava na slávenie vianočných sviatkov 

začala od prvej nedele po sviatku sv. Martina. Adventné obdobie v tejto forme zahrnovalo šesť nedieľ a malo 
pôstno-kajúcny charakter. Pápež Gregor I. Veľký (590-604) skrátil adventné obdobie na štyri nedele (symbolizujúce 4 
000 rokov čakania na Mesiáša od vyhnania prvých rodičov z raja) a je pôvodcom adventných kázní v Bazilike Santa 
Maria Maggiore. Svoju definitívnu formu nadobudol advent v 8. – 9. storočí. 
    V r. 1362 pápež Urban V. (1362-1370), ktorý aj po svojom zvolení za pápeža žil ako benediktínsky mních, zaviedol 
pôstne pravidlá pre adventné obdobie. 
    Obsah adventnej doby výstižne vyjadrujú staré adventné piesne – roráty – zostavené podľa biblických textov, 
prevažne prorockých. Roráty sa začínali pred svitaním a pripomínali, že pred narodením Krista ľudstvo „kráčalo v 
tmách“ (Iz 9,2). Názov roráty pochádza z najznámejšej latinskej adventnej piesne pochádzajúcej zo 16. storočia z 
Francúzska: „Rorate coeli de super ...“ („Rosu dajte nebesia zhora ...“). 
    Adventná doba nie je našťastie len časom nákupnej horúčky. Má predovšetkým svoj duchovný obsah. Vyzýva nás 
k stretnutiu s Kristom v našom každodennom živote a pripravuje nás na jeho slávny druhý príchod. 
    Veniec je od nepamäti symbolom víťazstva a kráľovskej dôstojnosti. Aj Biblia hovorí o venci ako o prejave úcty, 
radosti a víťazstva. Adventný veniec vzdáva hold tomu, ktorý je očakávaný, a ktorý zároveň prichádza ako víťaz, ako 
kráľ a osloboditeľ. Rozlievajúce sa svetlo z horiacich sviec vyjadruje prichádzajúceho Krista, ktorý rozptyľuje temnotu a 
strach, pretože on je „Svetlo sveta“ (Jn, 8,12). 
    Začiatkom 19. storočia, v roku 1808 sa narodil v Hamburgu Johann Henrich Wichern. Bol najstarším synom a 
mal ešte 7 súrodencov. Neskôr sa stal vychovávateľom a študoval teológiu, aby sa mohol stať evanjelickým pastorom. 
Johann H. Wichern potom pôsobil ako učiteľ v hamburskej nedeľnej škole. V túžbe postarať sa chudobných ľudí, sa 
rozhodol zriadiť predovšetkým pre chudobné a opustené deti útulok. Neskôr sa mu vďaka milodarom a tvrdej práci 
podarilo jeho plán zrealizovať. Dom nazval Drsný dom, v ktorom opustené deti v jeho opatere boli nielen ubytované, ale 
sa aj priúčali remeslu. Na základe neustálych otázok týchto detí, koľko dní ešte zostáva do Vianoc, sa rozhodol vyrobiť 
drevený veniec s 24 sviečkami - 19 tenšími, ktoré predstavovali všedné dni a 4 hrubšími sviečkami, symbolizujúcimi 
štyri adventné nedele.      (František Vnuk: Príručný slovník kresťanstva. Smaragd, Bratislava. 2003 / Archív TK KBS) 

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

                 Iniciativa "Chceme volit distančně" zve krajany na druhou virtuální debatu  

se zástupci MZV ČR Martinem Smolkem, náměstkem pro řízení sekce právní a konzulární, Pavlem Pitelem, ředitelem 
konzulárního odboru MZV ČR a Jiřím Krátkým, zvláštním zmocněncem pro krajanské záležitosti, MZV ČR. 

 

V pátek 11. prosince 2020 od 16:00 hodin CET (15:00 UK) přes video-konferenční platformu Zoom 
 

Zájemcům bude po vyplnění formuláře na https://docs.google.com/.../1FAIpQLSfCjUqqqruMnw.../viewform zasláno heslo a kód Zoomu 
 

Debata se zaměří na otázky z oblasti sociálně-právní služby českým občanům v zahraničí, které nebyly z časových důvodů zodpovězeny při  
setkání s ministrem zahraničních věcí ČR Tomášem Petříčkem. Pokud budete mít otázky nové, které se budou týkat právních a konzulárních věcí, 

pište je opět přímo do formuláře. 
 

Videozáznam naší 1. virtuální debaty, máte možnost jej zhlédnout zde: https://www.chceme-volit-distancne.cz/novinky 
 

Děkujeme a těšíme se na setkání s Vámi! Dagmar Straková, zakladatelka iniciativy „Chceme volit distančně“ 
Marta McCabe, koordinátorka krajanů v USA pro iniciativu „Chceme volit distančně“https://www.chceme-volit-distancne.cz 

***************************************************                                                                
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https://www.vlada.cz/cz/evropske-zalezitosti/Brexit/
https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families/applying-for-settled-status
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSfCjUqqqruMnwEcuvXmbA6CoMijZIiKb4AasUPFBgaqXCki-Q%2Fviewform%3Ffbclid%3DIwAR0eBLx271HEaHuyJfMq_R1DpCXUWYO4n5LD8V-VBy_IlxAVJCLT70Ytt94&h=AT1QvZ2Vk1T3FvAkAT7-rYUqgzjMYFsKZ0KxG3PlAf-vXEQwh9i3T4PWmdS9tpE442YGiO17-IUd7PtxSNdPAglhfFd71hyCXvxB8KDR7pYt5zGK4fF5JNAjcnUAyAP3-w&__tn__=q&c%5b0%5d=AT09L11thqgsCc1ODveDHX8SPzNtLglKjAfEQsBx0xlzrz-yKU8uaTUF7ikvAFm7pxddyN2YRknEL9nAJxAPhmUAFJCDxA9V_GVR04mWBe59Tt0P1XaaV6da5Sr9u8egQMjIVeyf2CHBoTniNABOkF7q
https://www.chceme-volit-distancne.cz/novinky
https://www.chceme-volit-distancne.cz/


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

NOVÉ KNIHY 

Spartakiády coby náhražka sokolských sletů 
Kdysi bývaly slavnosti hromadného synchronizovaného  
a hlavně dobrovolného cvičení pýchou předválečného 
Československa a zdálo se, že radostné slety Sokolů budou  
dále pokračovat i po puči komunistů v roce 1948. Jak víme, 
nebylo tomu tak a došlo na zákaz sletů i Sokola a perzekuci 
jeho aktivistů. Soudruhům se však zdálo, že nakomandováním 
škol a závodů ke cvičení dosáhnou stejného efektu v zájmu 
,,oslav socialismu‘‘. A tak se zrodily Spartakiády, konané od 
roku 1955 do roku 1985. Unavení a otrávení a někdy i dost 
nastdydlí cvičenci a cvičenky byli po mnoha zkouškách v  
tělocvičnách a na školních hřištích nahnáni na plochu         Královna Alžběta II. pomáhala Britům vydržet během roku nápor pandemie 

obřího strahovského stadiónu a strana a vláda usedla na       svými dvěma naději povzbuzujícími televizními projevy. Děkujeme! 
tribuny a kochala se pohledem na les těl s krychlemi, kruhy,  
či kužely. Nikoliv síla dobrovolnosti a nadšení Sokolů, ale ukázka disciplíny a stranické organizace. To vše je velmi 
zasvěceně a se sarkastickým humorem popsáno v knize Petra Roubala: Spartakiads – Physical Culture in Communist 
Czechoslovakia se spoustou fotografií. Britským přátelům kniha určitě pomůže pochopit tehdejší mentalitu režimu i 

občanů, kteří se museli Spartakiád zúčastnit. V překladu Dana Morgana vydalo objemnou knihu (315 stran) jako 
paperback Karolinum Press, Praha, v edici The Václav Havel Series. Cena 23 dolarů (ISBN 978-80-246-3851-5). 
 

DOPIS Z PRAHY: Strom na peníze... 

Pamatujete se ještě na pohádku, která se jmenovala “Jabloňka se zlatými jablky”? 

    Musím přiznat, že jsem tomu moc nevěřil, když mi ji maminka vyprávěla - a to mi byly 3 - 4 roky. No, byla to 

pohádka. Taky to bylo nejblíž, co jsem se k myšlence stromu na peníze dostal. Když jsem dorostl do let, bylo mi už 

jasné, že k penězům vedou jen dvě cesty: pracovat, nebo práci předstírat. 

    A přece.... Třeba ten strom někde je. Nejspíš v zahradě některé z vládních budov. Že by za ministerstvem financí v 

Letenské? (To vlastně zahradu nemá - jsou za ním Vojanovy sady. No, ovšem, jsou i jiná ministerstva.) 

    Domnívám se, že poslanci vědí vic než obyčejný člověk jako třeba já. Z toho hlediska taky posuzuju jejich konání v 

noci z devatenáctého na dvacátého listopadu t.r. Kamarád Jirka mi říká, že se mýlím, že konání a hlasování poslanců 

ten večer je prostě jen projevem zmatku, tedy toho, že pravice neví co dělá nebo říká levice, a že každý poslouchá jen 

sebe sama. A ten strom na peníze, že neexistuje. Že vláda disponuje pouze tím, co jí - chtě nechtě (spíše nechtě) 

zaplatíme na různých daních. Tak nevím. 

    Pro vás, krajánky v Anglii, bych měl povědět o co vlastně jde. Odpoledne, večer i později toho devatenáctého, 

dolní sněmovna parlamentu ČR měla na programu diskusi o stáním rozpočtu na příští finanční rok. Celkový objem 

rozpočtu už byl dohodnut a schválen před tím. 

    Jedna podivnost, která se vine českými rozpočty posledních 13 let je, že daně se nepočítají z hrubé mzdy, nýbrž z 

tak zvané mzdy superhrubé, která vedle zaměstnancovy hrubé mzdy zahrnuje také daně a odvody, které platí 

zaměstnavatel státu rovnou. Bylo to zavedeno kdysi za časů premiéra Topolánka, aby si lidi uvědomili, na kolik celkem 

zaměstnavatele přijdou. No, myslím, že to moc nefungovalo, ale pravda je, že to některým lidem šlo na nervy. A tak 

bylo všeobecně akceptováno, že daň se zase bude uvádět procentem z hrubé mzdy. Vypočíst procento srážky z hrubé 

mzdy tak, aby se suma daně nezměnila oproti srážce ze mzdy superhrubé se jeví jako vhodná úloha pro žáky čtvrté 

obecné. Jaksi se ale zapomnělo na to, že žáci čtvrté obecné v parlamentu nesedí. 

    Ještě něco o daních jako takových. Naposledy se státy obešly bez daní v devatenáctém století. Pak ale propukaly 

války světové, státy začaly vybírat, zalíbilo se jim to a vybírat už nikdy nepřestaly. Když dáňky neplatíš, šup s tebou do 

žaláře. V zásadě to beru. Stát na sebe právem dnes bere spoustu starostí (výdajů), o kterých se mu v devatenáctém 

věku ani nesnilo. Tak je správné, že i Krátký musí přidat do klobouku. Ale aby mu ještě něco zbylo!! 

    Po tomto malém exkursu o daních obecně se vracím do našeho parlamentu. Poslanci tedy odhlasovali, že příští 

rok se daně budou počítat z hrubé mzdy, podobně jak to je ve světě obvyklé. Problém ale nastal, když namísto toho, 

aby procento srážky přepočetli (jako ten žák ze čtvrté obecné) - případně to spočítali tak, aby pracujícímu zbylo pár 

stovek navíc, odhlasovali, že daň bude 15% z mzdy hrubé. 

    Daňový poplatník se raduje, státní rozpočet pláče. Znamená to totiž obří snížení státního příjmu. Příjmy státu tím 

spadnou o 130 miliard korun. Pan Babiš říká, že to nevadí, lidi prej ty peníze zas utratěj a stát se napakuje na dani z 

přidané hodnoty. No, já si myslím, že tak to nebude. Zvláštním rysem této úpravy totiž je, že čím větší je váš příjem, o 

to vic se vám daň sníží. Příklad: kdo vydělá 20 000 Kč měsíčně (hrubého), ten na dani zaplatí o osmnáct stovek míň 

než dnes. Když ale váš měsíční plat dělá 100 000 Kč, strhnou vám na dani z příjmu skoro o šest tisíc méně. Tak to už 

pak je znát. Je libo novou jachtu ? 

    Zatím to tedy vypadá, že český stát skončí v roce 2021 s podstatně větším dluhem, než byl ten, pro který se 

poslanci předešle - pod tlakem koronavirové pandemie - rozhodli. Možná, že to ještě zachrání Senát. Jsou tam 

přecejen starší lidi, tak třeba mají víc rozumu.                                Srdečně všechny zdraví  Honza Krátký 

***************************************************                                                                                                                                           
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*************************************************** 
ZPRÁVY Z DOMOVA VE ZKRATCE   
o  V Praze dál klesá počet nově nakažených. Před posledním listopadovým víkendem například týdenní průměr 
v okrese Praha-západ klesl na 133 infikovaných na 100 000 obyvatel. Jinde počty neklesají tak slibně, například 
v okolí Havlíčkova Brodu přibylo ve stejném týdnu 623 nakažených na 100 000 osob.  o  Na Slovensku pokračuje 
kauza Kočner priznaniem (po ósmich mesiacoch zapierania vo väzbe) bývalej štátnej tajomníčky ministerstva 
spravodlivosti Moniky Jankovskej, že manipulovala súdne rozhodnuti v prospech mafiána Mariana Kočnera. Bývalý 
trojnásobný premiér a šéf strany Smer Robert Fico prvýkrát teraz priznal, že do centrály strany chodil nitriansky 
podnikateľ Norbert Bödör, syn Miroslava Bödöra, šéfa najväčšej súkromej bezpečnostnej firmy na Slovensku a podľa 
polície vôdca skupiny bývalých policajných pohľavarov, manipulujúcich za vlád Fica vyšetrovanie a vydierajúcich 
podnikateľov. Jeho pravou rukou bol jeho príbuzný, šéf polície Tibor Gašpar.  o  Na mnoha místech ČR bylo důstojně 
oslaveno výročí pádu komunismu 17. listopadu 1989. Zhruba třicet významných budov bylo nasvíceno v národních 
barvách a politici položili květiny k pamětní desce v Praze na Národní třídě – od předsedy sněmovny Radka Vondráčka, 
až k premiéru Andreji Babišovi a ministryni financí Aleně Schillerové. Před budovou Národního muzea byl odhalen 
pylon připomínající oběť Jana Palacha. Zpěv Anety Langerové (Modlitba pro Martu) z balkonu Národního divadla však 
narušily stovky hlasitých (bez roušek) demonstrantů proti vládním protikoronavirovým opatřením a podobný protest 
se konal na brněnském Zelném trhu.  o  Slovenský premiér Igor Matovič povedal, že sa uvoľňovaním preventívnych 
opatrení nieponáhla. Návrhol, aby sa všetky deti mohli vrátiť do škôl dva týždne pred vianočnými prázdninami a chce 

podrobnosti dopracovať s ministrom školstva a s obcami. Vláda pripravuje v decembri tri kolá plošného testovania, 
neskôr tiež v najviac infikovaných regiónoch. Pripravuje sa použití ôsmich miliónov antigénových testov. o  V Praze 
zemřela ve věku 92 let Kamila Moučková, bývalá televizní hlasatelka svobodné televize během sovětské okupace 
v srpnu 1968 a byla tehdy vyvedena z budovy se samopalem v zádech. Podporovala pak studentské protesty a mohla 

pracovat jen jako uklízečka a lepila papírové sáčky. Do televize se vrátila až v devadesátých letech a pracovala jako 

zprávařka ve Svobodné Evropě v Praze. Byla nositelkou ceny Arnošta Lustiga a medaile za zásluhy. o  Pražská policie 

zasáhla ve sklepním nočním klubu v Anenské ulici, kde se ilegálního rautu účastnilo 119 lidí, z toho 102 cizinců.  

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

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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