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S nadějí do roku 2021...

Jan Palach

Pouhé dva dny před koncem minulého roku přišla dlouho
očekávaná skvělá zpráva! Oxfordská vakcina je konečně schválena
k hromadnému použití v boji proti koronaviru. Už 4. ledna by mělo
začít hromadné očkování, neboť kapacita výroby v milionech dávek
sera i snadnější manipulace, nevyžadující používání ,,suchého ledu‘‘
pro udržení teploty pod minus 70 stupni, uspíší proces imunizace.
1969 - 2021
Pro nás krajany je to zpráva o to radostnější, neboť jsme se už
dlouho nemohli pravidelně setkávat na londýnském Velehradě, v
čs. klubu, či na akcích velvyslanectví a jak víme, přes Zoom to
přece jen není ono. Zároveň jsme ani nemohli navštívit vlast, kde
stejně jako v Británii se kvůli smutnému nedodržování discipliny
nedaří srazit vysoké počty nově nakažených, dosahující velmi
vysokých hodnot. Rozmáhá se také nová a dravě nakažlivá, i když
prý nikoliv tak těžkou nemoc působící mutace. Zatím jsme tedy
svědky ,,utahování šroubů‘‘ a nejostřejšího režimu čtvrtého či
třetího stupně. Vydržme tedy, dokud se očkování opravdu nerozjede!
Od 23. hodiny na Silvestra už také nejsme spolu s britskými
spoluobčany v Evropské unii, termín ,,brexit‘‘ mizí pomalu po
štědrovečerní dohodě do učebnic dějin a končí úvahy o tom, jaký
bude mít dopad. To se totiž nyní uvidí v praxi a můžeme si
připomínat slova premiéra Borise Johnsona, že nyní nastanou
,,fantastické nové vztahy s našimi evropskými sousedy, založené
na svobodném trhu a přátelské spolupráci‘‘. Jiní budou dál trvat na Pomník Jana Palacha v zahradě londýnského Velehradu od sochaře Bělského
nedávných slovech bývalého vicepremiéra Margaret Thatcherové,
lorda Heseltina, že brexit je ,,nejhloupější krok, který Británie učinila od druhé světové války‘‘. Mnozí z nás ovšem sdílejí naději,
že Evropa nakonec odvrhne snahy Francouzů a Němců o vybudování jednotného státu, připomínajícího dávnou Říši Franků,
neboť Evropa není Amerika. Navíc, podobná rozsáhlá impéria se vždy nakonec rozpadla kvůli odstředivým tendencím národů a
nemožnosti sepsat všem vyhovující dějepis. Pak by byly pro hlubší spolupráci Britů s Unií určitě mnohem lepší podmínky. Otázky
ohledně odstředivých tendencí Skotska a Severního Irska ovšem zůstávají, stejně jako ohledně budoucnosti sektoru služeb. Ten
tvoří 80 procent britského exportu -- včetně státní kasu dosud významně plnící londýnské City -- což trápí i ex-premiérku Theresu
Mayovou, která ve sněmovně zdůraznila, že neexistuje ,,...dohoda o službách, která by byla výhodná pro Británii‘‘. Co se týče
nových omezení ohledně cestování (platnost pasů, nové dokumenty pro řidiče, očkovací průkazy, atd), sledujme rady našich
velvyslanectví, která se snaží pomoci radou i prakticky – jako třeba nedávno pomáhal našim řidičům kamionů ve frontách
v Doveru a okolí, včetně opravdu potřebného zásobování jídlem, velvyslanec Libor Sečka.
Vstoupili jsme do roku 2021 s novou nadějí. Snad se už brzy naplní a sejdeme se opět na londýnském Velehradě! /jn/

***************************************************
Správní rada londýnského Velehradu zve krajany na zoomovou českou mši 17.1. ve 14.00
a po ní, v 15.30 bude následovat krátká vzpomínka na oběť Jana Palacha před 52 roky
Link: https://us02web.zoom.us/j/2940856534?pwd=RU1yWIc5ckZzSTZBSIhHenFicmNqUT09 ID: 294 085 6534

Pass: 5A2Wh8

a s politováním oznamuje, že až do ukončení vyjimečných opatření britské vlády kvůli pandemii se na londýnském Velehradě nekonají
mše ani jiné veřejné akce. Loni 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 nebude zatím 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
Předvánoční zoomová mše velehradské
komunity

Předvánoční zoomová česká mše londýnského Velehradu
se konala deset dní před štědrým dnem. Už počtvrté v
posledních měsících se takto virtuálně sešli krajané a mši
opět sloužil P. Tomáš Roule z římského Nepomucena.
Promluva se týkala očekávání Vánoc v poněkud jiném smyslu
na téma poselství sv. Jana Křtitele: ,,Ať si uchováte ducha
neporušeného a duši i tělo neposkvrněné pro příchod našeho
Pána.‘‘ (1 Sol 5, 16-24). Po mši opět došlo na besedu a výměnu
zpráv, hlavně na téma kýženého konce koronavirové nákazy.
Lednová zoomová mše: v neděli 17.1. ve 14:00. Link str.1

99 let ,,naší‘‘ sestry Bibi, nyní v Praze
Z Prahy přišla radostná zpráva, že sestra Bibi, neboli
řeholní sestra Adalberta Šimáková, tam oslavila 18. prosince
v dobrém zdraví 99. narozeniny a potěšilo to mnoho krajanů.
Když se totiž v Londýně mezi zdejšími Čechy i Slováky řekne
,,sestra Bibi’’, všichni ožijí, neboť vstřícná, spravedlivá,
dobrosrdečná a obětavá řeholnice, která zde strávila řádku
let, je prostě stále tak oblíbená, že se lidé začnou radovat při
pouhém vyslovení jejího jména. Členka řádu zdravotních
misionářek Panny Marie je ovšem oblíbená i všude jinde, kde
pracovala: v irském Dublinu, kde začínala v roce 1947 jako
novicka a poté pracovnice nunciatury, nebo v Londýně, kde
opět na nunciatuře, mohla mezi jiným uvítat papeže Jana
Pavla II. během jeho návštěvy, či později, jako pomocnice
Otce Langa na londýnském Velehradě. V roce 1982 si jí
vyžádal jako spolupracovnici v Římě biskup Jaroslav
Škarvada, pověřený péčí o Čechoslováky v exilu a tam jí měli
v Nepomucenu příležitost poznat další krajané. Po deseti
letech byla spolu s biskupem Škarvadou přeložena do Prahy,
i když navštěvovala obě místa předchozího působení a byla
vždy mnoha přáteli srdečně vítána. V rozhovoru pro Katolický
týdeník (viz foto) odpověděla nedávno na otázku: Co Vás těší
na světě? takto: ,,Všecko. Nevybírám si. Vlastně jsem si nikdy
nevybírala. Jak to život přinese, tak to vezmu. Ne snad z
nevyhnutelnosti – beru život takový, jaký je. I tu letošní
pandemii.‘‘ Popřejme tedy s radostí ,,naší‘‘ sestře Bibi k
Devětadevadesátinám a těšíme se na Stovku

Záběry ze zoomové
velehradské mše;
sestra Bibi a Jim
Auton a pohled na
účastníky mezinárodní
zoomové diskuse o
distanční volbě (viz str.5)

Sbírka básní Jitky Pšurné-Lancaster v tisku
Z kruhů londýnské SVU přišlo potvrzení, že básnířka Jitka
Pšurná-Lancaster už má v tiskárně vlastní sbírku poezie
pod názvem Bludný kořen. Také souborná sbírka, nazvaná
Smetí se má do konce února dočkat už druhého vydání. Paní
Jitka se už některým krajanům pochlubila po jedné z
velehradských zoomových mší, což – po její ukázce z tvorby -- vyvolalo radostná blahopřání, ke kterým se srdečně
připojujeme. Informace o vydání básní a jak si je pořídit, podá londýnská pobočka SVU (https://www.svu2000.org/london).

Vzpomeneme našich zemřelých v lednu
Budou mezi nimi opět herečka a režisérka ochotnického čs.divadla Londýnská Sezóna v osmdesátých letech a štědrá
mecenáška Velehradu i otce Langa a mnoha nemocných v Československu, Sylva Langová (15.1.2010),, student Jan
Palach, pochodeň číslo 1. na protest proti pokračující letargii národa po srpnové sovětské okupaci roku 1968 (19.
ledna 1969), filmař a historik Jan Kaplan, který se kromě bohaté dokumentární tvorby ( včetně zlaté medaile na New
Yorském festivalu za ,,The Glory of the Garden‘‘) zasloužil o umístění pamětní desky našim parašutistům na bývalé
sídlo čs. odboje na rohu londýnské Porchester Rd. (13.1. 2020), dále S/Ldr Adolf Pravoslav Zelený MBE, navigátor
jedné z posádek slavné čs. 311. bombardovací perutě RAF (25. 1. 2010) a Tessa Macháčková, spolupracovnice
Velehradu a organizátorka londýnského exulantského a krajanského dění (23. ledna 2015). Z novějších odchodů si
připomeneme dalšího mnohokrát vyznamenaného veterána 311ky a pravidelného účastníka vzpomínek na padlé
veterány v Brookwoodu (naposledy vyznamenaného slovenským prezidentem Kiskou, generála Ivana Schwarze (4.
ledna 2018) a jako každý rok vzpomeneme i obětí Holokaustu 27. ledna, v památný den vyhlášený OSN. Zvláštní
vzpomínka patří tento měsíc ,,adoptovanému‘‘ hrdinovi RAF, Jimu Autonovi MBE, který zemřel 18.1. 2020, tedy před
rokem. Auton vstoupil do RAF v 17 letech a se 178. bombardovací perutí se mezi jiným jako zaměřovač zúčastnil dvou
letů na pomoc varšavskému povstání. Byl čestným čs. pilotem a nositelem řady britských, polských i čs. vyznamenání.
Po válce podnikal a byl zakladatelem pomníku letecké pomoci Varšavě v Newark on Trent. Navštívil také s našimi
veterány Prahu a setkal se s prezidentem Havlem a přijížděl i do Brookwoodu a na oslavy na velvyslanectví. RIP.
O Správní rada děkuje srdečně za dary Mirce Koblihové, Lole Hruškové, Jitce Lancaster a p. Kubíčkovi.
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Projekt ,,Never Forgotten‘‘
nezastavil ani nárůst pandemie!
Ani opětovný nárůst koronavirové pandemie přece jen – jak
se už zdálo a my jsme mylně informovali v minulém čísle –
nedokázal zastavit projekt ,,Never Forgotten‘‘ velvyslance ČR
Libora Sečky! Projekt pokračoval dalšími etapami a i my zde
s uspokojením pokračujeme v jeho reportážích z cesty.

Etapa č.11 – Birmingham, okolí a Brookwood

(23. – 24. 9. 2020)
V dnešní reportáži bych se rád vrátil ke dvěma výpravám – do
Birminghamu a okolí a o něco později na vojenský hřbitov do
Brookwoodu. Cestu směrem k druhé největší britské metropoli
jsme zahájili v doznívajícím českém „babím“ a anglickém
„indiánském“ létě. Ve Worcesteru, který byl naší první
zastávkou, ještě vykukovalo sluníčko, ale houstnoucí mraky na
obzoru dávaly tušit, co nás asi čeká. Na místním hřbitově jsme S rabínem Yossi Jacobsem s ženou na židovském hřbitově v Birminghamu u
se setkali s Mílou Furstovou, naší krajankou a významnou, a jednoho z pěti čs. hrobů a vykopaný pomníček Oldřicha Martínka, Perry Barr
rád podotýkám také slavnou, výtvarnicí a jejím manželem,
fotografem, Quentinem Lakem. Mimochodem ani Quentin není
britské veřejnosti neznámý. Před nedávnem dokončil
obdivuhodnou pěší cestu kolem Británie (samozřejmě rozdělenou
na etapy), z níž pořídil úžasné fotografie. Oba žijí v nedalekém
Cheltenhamu. Společně jsme rudou růží uctili památku vojína
Karla Gavela, který je ve zdejší půdě pochován. Vzpomněl jsem
si, že jsem Worcester v minulosti navštívil už dvakrát. V roce
2017 jsem se zde setkal s tehdy 97 – letým britským malířem,
Stanem Youngem, autorem velkého plátna s motivem lidické
tragédie, které jsme nechali zrekonstruovat a pomohli ho po více
než padesáti letech do Lidic konečně dopravit. O rok později se
toto místo stalo centrem naší okružní plavby po říčním kanálu,
kterou jsme si m. j. připomněli výročí stoletého založení
Československa.
A už leje jako z konve. Právě jsme dorazili do Pennfieldsu, malé vesnice nedaleko Wolverhamptonu. Svůj hrob zde má
poručík letectva Václav Haňka. Zahynul při největší tragédii československých letců v Británii, kdy při havárii letounu
Wellington 18. 10. 1942 nedaleko hlavního města ztratilo život najednou čtrnáct našich vojáků. Třináct z nich bylo
pochováno na vojenském hřbitově v Brookwoodu, Václav Haňka na přání své manželky v hrabství Staffordshire.
Nedlouho po jeho smrti se narodila dcera Rosemarie (Růženka), která však v necelých šesti letech zemřela. Je pohřbena
ve stejném hrobě jako její otec, který ji však bohužel nikdy nespatřil. Její osud připomíná černá mramorová deska
v podobě otevřené knihy. Další letec, Miloslav Bedřich Maňásek, nedokončil svoji protiponorkovou hlídkovací misi, když
jeho stroj v husté mlze při návratu narazil křídlem do kopce poblíž letiště Bold Head. Místo svého posledního odpočinku
našel na hřbitově ve West Bromwichi. Růži jsme tam položili ve vytrvalém studeném dešti.
Do Birminghamu nás kromě československé válečné vzpomínky přivedla také jedna velmi současná událost.
V prestižní galerii IKON tam právě nyní probíhá skvělá výstava českého umělce, Krištofa Kintery, na jejíž organizaci se
naše velvyslanectví významně podílelo. Na pracovním obědě s ředitelem galerie a mým dobrým přítelem, Jonathanem
Watkinsem, jsme probírali nejenom těžkosti, které jeho práci stejně jako naší, způsobuje koronavirová pandemie, ale také
vyhlídky kulturních výměn do budoucna. Jonathan se s námi poté vypravil na hřbitov Perry Barr, na severu města, hledat
památník štábního kapitána pěchoty, Oldřicha Martínka. A to bylo teprve dobrodružství. Podle plánku měl být jeho kámen
zasazen do paloučku před krematoriem. Brzy jsme pochopili, že nejde o obvyklý tvar, nýbrž o desku v zemi. Podobným
způsobem pochovávali své zemřelé například Moravští bratři, čehož jsme naposledy byli svědky při návštěvě jejich sídla ve
Fulnecku, nedaleko Manchesteru. Tady jsme však podobnou desku na zemi nespatřili. Jen hustý, sytě zelený a vodou
nasáklý trávník. Decimetr po decimetru jsme zkoumali terén, až jsme český vojenský kámen našli. Vyřízli jsme okno do
travnatého porostu, místo vyčistili a omyli a nechali náhrobek vydechnout. Možná, že mu bylo pod zelenou peřinou dobře a
nepochybně se tam za čas zase vrátí. My jsme však odjížděli spokojeni. Myšlenku projektu o tom, že nikdo nezůstane
zapomenut, jsme i tady naplnili.
U brány židovského hřbitova, v městské části Witton, jsme zažili zklamání. Nehledě na potvrzenou otevírací dobu,
kterou jsme dodrželi, bylo zavřeno. Dovnitř jsme se dostali až následujícího dne, a to za doprovodu birminghamského
rabína, Yossiho Jacobse a jeho manželky. Mladý židovský duchovní byl ideou naší iniciativy nadšen. O tom, že na hřbitově
v oblasti jeho působnosti leží ostatky pěti československých vojáků židovského původu, nevěděl. Během patnácti minut
zorganizoval on-linovou vzpomínkovou modlitbu, které se zúčastnilo na padesát osob. Zpívaly se žalmy, pokládaly růže a
tradiční kamínky. Účastnící se živě zajímali o osudy vojáků a vyjadřovali radost, že se k jejich odkazu vracíme. Dohodli
jsme se s rabím, že jakmile to epidemiologická situace dovolí, setkáme se znovu, protože témat pro zajímavou debatu se
objevila celá řada.
Poslední den cesty jsme navštívili také areál „National Memorial Arboretum“. Jde o možná nejvýznamnější pietní místo
britských ozbrojených sil a jejich spojenců ve Spojeném království. MAFCSV, dobrovolnická asociace, která se v Británii
stará a rozvíjí tradici československých veteránů, zde hodlá instalovat svůj památník. Stejně tak byla letos z iniciativy
velvyslanectví zahájena diskuse o tom, zda by nebylo možné v areálu vztyčit český/československý oficiální pomník,
zaštítěný vládou, podobně jako je tomu například v polském případě. Do Londýna jsem se vracel s přesvědčením, že pro
tuto vizi bychom měli učinit vše, co je možné.
>>>>>>>>>
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Projekt ,,Never Forgotten‘‘ (pokračování ze str.3)
Do Brookwoodu jsme se vydali 5. října připomenout si 75.
výročí tragického pádu letadla Liberator s 24 československými
oběťmi na palubě. Byli mezi nimi zejména rodinní příslušníci
našich vojáků vracející se po válce do vlasti. Jejich památník i
hromadný hrob se nachází v civilní části hřbitova. V té vojenské
vévodí čs. části centrální pomník. V novodobé historii se tu každý
rok v říjnu a květnu konaly vzpomínkové akty. Zdálo se, že
natolik frekventované místo už nemůže ničím překvapit.
Nastudování historických pramenů a podrobné prozkoumání
malého pietního komplexu však můj obzor nečekaně rozšířilo.
Zjistil jsem, že památník byl vybudován na základě
československo – britské dohody o péči o válečné hroby podle
Polský pomník v National Memorial Arboretum, Staffordshire. Kdy bude náš?
návrhu architektů Karla Lodra a Jaroslava Kumprechta. Na
stavbu, která se uskutečnila pod dohledem britského odborníka
Ralpha Hobdaye, byl použit portlandský vápenec. Jde o druh kamene, z něhož je vystavena například také katedrála
sv. Pavla v Londýně. Bronzového lva se slovenským znakem na hrudi odlila firma HH Martyn and. Comp. Limited
v Cheltenhamu do sádrové formy, kterou dodala československá strana.
Stavba vznikala někdy mezi 1. 4. 1955 a 31. 3. 1956. Nepodařilo se zjistit, který den přesně byl objekt dokončen.
K slavnostnímu odhalení nikdy nedošlo. Prostě jeden den před šedesáti pěti léty se památník objevil na palouku v celé
své kráse. Rodný list se nedochoval. Jeho podoba však našla odraz ve formě náhrobního kamene všech československých
válečných hrobů ve světě. S malou nadsázkou lze konstatovat, že se stal jejich matkou. V samotném Brookwoodu je
ústřední monument obklopen 46 náhrobními deskami stejného tvaru a tři další jsou umístěny v přiléhající části za cestou.
Čtyřicet osm z nich nemá ve svém středu vytesán státní znak, což je dáno faktem, že obklopují centrální figuru (pro další
hroby na britském území je to netypické). Výjimku tvoří náhrobek kapitána Karla Šedy, který byl do areálu zakomponován
později (v tomto roce 2020). Na kamenech, které byly zhotoveny ve Francii, najdeme několik (historických) chyb. Například
podporučík Antonín Bunzl se nejmenoval Antoním, jak je uvedeno na desce. Rotný Gotzlinger nebyl Viliam, ale Vilém a
podporučík František Buliš se ve skutečnosti jmenoval Bulis. Jde o daň historii, o které bychom měli vědět, spíše než se
dnes pokoušet situaci napravovat.
V důstojném aktu* jsme společně s předsedkyní asociace veteránů, MAFCSV, Gerry Manolas, jejím zástupcem
Johnem Polakem, slovenským velvyslancem a vojenskými zástupci obou zemí růžemi uctili památku všech, kteří jsou zde
pochováni. Současně jsme upřímně poděkovali technickém týmu vzpomínkového areálu za to, jak se o českému a
slovenskému srdci drahé pietní místo vzorně stará.
V Londýně 11. října 2020, Libor Sečka
( *Pozn. redakce -- viz snímek v minulém čísle)

DUCHOVNÉ SLOVO

Kultúra starostlivosti ako cesta pokoja

(Z posolstva pápežaFrantiška na 54. svetový deň pokoja 1.1. 2021)
Na prahu nového roka chcem úctivo pozdraviť predstaviteľov štátov a vlád, zodpovedných činiteľov medzinárodných
organizácií, duchovných vodcov a veriacich rôznych náboženstiev a tiež všetkých ľudí dobrej vôle. Všetkým adresujem
svoje novoročné želanie, aby tento rok dokázalo ľudstvo napredovať na ceste bratstva, spravodlivosti a pokoja medzi
ľuďmi, spoločenstvami, národmi a štátmi.
Rok 2020 bol poznačený veľkou zdravotnou krízou spôsobenou Covidom-19, ktorá sa postupne zmenila na
celosvetový fenomén, zasahujúci mnohé sektory, pričom zhoršila iné navzájom prepojené krízy, ako sú klimatická,
potravinová, ekonomická a migračná kríza, a vyvolala vážne utrpenia a ťažkosti. Mám na mysli predovšetkým tých, čo
stratili niekoho z rodiny alebo blízku osobu, ale aj tých, čo ostali bez práce. Osobitne chcem spomenúť lekárov, sestry,
lekárnikov, vedcov a dobrovoľníkov, nemocničných kaplánov, personál nemocníc a zdravotníckych centier, ktorí
priniesli a naďalej namáhavo prinášajú veľké obete v snahe zostať pri chorých, uľaviť im v trápení a zachrániť ich
život, až do tej miery, že niektorých to stálo vlastný život. Chcel by som vzdať hold týmto ľuďom a opäť apelujem na
zodpovedných politikov a na privátny sektor, aby prijali adekvátne opatrenia a zaistili dostupnosť vakcín proti
Covidu-19 a základných technológií, potrebných na poskytnutie pomoci chorým a všetkým tým, ktorí sú najbiednejší a
najzraniteľnejší.
Treba konštatovať, že popri mnohých svedectvách lásky a solidarity sa. žiaľ, znovu začali rozmáhať aj rôzne formy
nacionalizmu, rasizmu, xenofóbie a tiež vojny a konflikty, ktoré rozosievajú smrť a ničenie.
Tieto a iné udalosti, ktoré poznačili cestu ľudstva v uplynulom roku, nás učia, aké je dôležité starať sa jedni o
druhých a o stvorenstvo, aby sme vybudovali spoločnosť založenú na bratských vzťahoch. Preto som si za tému
tohoročného posolstva zvolil: Kultúra starostlivosti ako cesta pokoja. Kultúra starostlivosti ako cesta na porazenie
kultúry ľahostajnosti, vyraďovania a konfliktov, ktorá dnes často prevláda...
/Z internetových stránok KBS/

***************************************************
Dvořák Society for Czech and Slovak Music seeks a new Honorary Treasurer from April 2021
Job Specification
1. Maintain up to date and accurate financial records, including detailed cash book. 2. Liaise with all matters relating to the bank. Reconcile
bank accounts monthly
3. Make online/telephone banking payments. 4. Bank cheques received. 5. Administer Paypal account and raise
requests for payment. 6. Prepare annual accounts on an accruals basis and present to the AGM.
7. Liaise with independent examiners.
8. Prepare and present accounts for Committee meetings. Attend the meetings (about 4 a year). 9. Give financial advice on matters affecting
the Society. 10. Liaise with other Cttee members as appropriate. 11. Prepare annual publication costs schedule for the Czech Embassy.

Please contact GORDON WATTS for further information and indications of interest.
Email: gwattsuk@yahoo.co.uk
Tel: 07494 318228
www.dvoraksociety.org

***************************************************
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Užitečná mezinárodní zoomová diskuse
zahraničních Čechů o distanční volbě

11.prosince se konala druhá debata zahraničních Čechů s
MZV ČR na témata právní a konzulární. Náměstek Martin
Smolek popsal agendu a nové trendy konzulární sekce
MZV ve vztahu k Čechům žijícím v zahraničí a věnoval se
tématu zastupitelských úřadů, konkrétně otázkám
působnosti a možného rozšíření pravomocí honorárních
konzulů. Ředitel konzulárního odboru Pavel Pitel hovořil na
téma občanství a krajanství a popsal proces vydávání a
obnovy českých dokladů ze zahraničí. Posledním blokem
Ze setkání správní rady londýnského Velehradu se slovenským velvyslancem
debaty byly otázky prevence a pravidel řešení krizových
Ľubomírem Rehákem (vlevo) a bratislavským pomocným biskupem Jozefem
situací českých občanů v zahraničí. V závěru se mluvčí
Haľkem. Oba poslali krajanům pěkná vánoční přání. Od Reháka to byl také
vrátili k tématu iniciativy Chceme volit distančně,
pozdrav na rozloučenou - jeho působení v Londýně skončilo. Mnoho štěstí!
tj. k distančnímu hlasování. Moderátor Jan Kovařík vyzval
účastníky i další naše občany žijící v zahraničí, aby poslali vánoční pohlednici politickým činitelům ČR s přáním volit
korespondenčně již v roce 2021. Diskuse iniciativy se mělo zúčastnit na 300 krajanů a další taková setkání budou
pokračovat i v roce 2021. Další informace ohledně výzvy podají organizátorky Dagmar Straková a Marta McCabe na
těchto adresách: korespondencnivolba@gmail.com a https://www.chceme-volit-distancne.cz a také na facebooku:
https://www.facebook.com/groups/chcemevolitdistancne Organizátorky také přiložily seznamy politických činitelů,
kterým psát: Seznam poslanců Seznam podle poslaneckých klubů Seznam senátorů MV ČR Předseda vlády

Londýnská charita The Friends of Czech Heritage mezi evropskými premianty
Londýnská charita The Friends of Czech Heritage neobsadila sice první místo, ale dostala se mezi tři nejlepší kulturní
charitativní organizace Evropy v každoročním vyhlášení vítězů soutěže Europa Nostra Awards. Čtenáři znají ,,The
Friends‘‘ z řady třicítky dobrovolnických akcí na obnovu památných souborů budov, včetně hradů a zámků či
významných děl zahradní architektury v České republice, např. zámku Červený Dvůr. Blahopřejeme!

DOPIS Z PRAHY:
Svoboda je to, co s ní dokážete udělat
V polovině roku 2016 obyvatelé Velké Británie nevelkou leč jasnou většinou rozhodli, že jejich země opustí Evropskou
Unii (EU). Nelze se jim příliš divit: Británie před pětačtyřiceti lety vstoupila do hospodářského společenství, nikoliv
do “superstátu”. Řekl bych, že závazek ku “stále těsnějšímu sjednocování” prostověrní Angličané nebrali úplně vážně.
Nelze ovšem opomenout ani to, že Německo a Francie Unii vidí jako cestu k tomu, aby mladí Němci nemuseli zabíjet
mladé Francouze a naopak, jak se to stávalo ve dvacátém století.
V roce 2019 - po všeobecných volbách v Británii, které nevídanou většinou vyhráli zastánci odchodu z EU - země
opustila Unii, i když v následujícím (přechodném) roce plnila závazky členství. Od toho roku vyjednavači Unie a
Spojeného Království hledali cestu k dohodě, která měla určit vztahy na léta další. Jakási jednání sice probíhala od
počátku roku 2017, ovšem s rozkolísanou britskou premiérkou a (snad ještě více rozkolísaným) rozděleným
parlamentem ve Westminsteru, daleko nedospěla. Přesněji řečeno - v zásadních bodech nedospěla nikam.
Nový předseda britské vlády Boris Johnson začal tedy koncem devatenáctého roku jednat znova. O bodech, které
se velmi liší, podle toho, jestli na ně koukáte z Londýna nebo z Bruselu. Mezi nimi i to, kdo bude rozhodovat spory,
které určitě vzniknou, a kdo bude smět vylovit více ryb z moře kolem britských ostrovů. (Vypadalo to jako maličkost:
za pouhou miliardu euro ryb. To ale nic neříká o symbolickém významu toho, komu ty ryby říkají pane. Macron příští
volby bez francouzských rybářů těžko vyhraje.)
Vážné podezření bylo, že unijní vyjednavači měli také zadání Brity za odchod z Unie “vytrestat”. Už se všichni
smiřovali s tím, že žádná dohoda nebude, vyjednávači se však nakonec dohodli. Na Štědrý večer.
Já jsem těch 1246 stránek dohody nepřečetl, ale z důvěryhodných pramenů mám, že Britové trošku povolili co se
těch ryb týče a EU jim zas ustoupila v otázce řešení budoucích sporů. Tak teď už jen, aby to parlamenty schválily, a už
to pojede po novém. Parlamenty to schválí. Opozice v Britském parlamentu nemá jaksi čemu oponovat a Evropský
parlament je dosti velký na to, aby schválil téměř cokoliv.
Dal jsem tohle psaní přečíst paní Krátké, a ona podotkla, že nepíšu nic o pandemii, nebo o tom, co se událo na
Královských Vinohradech a jinde v naší vlasti. Tak holt zase příště.
Srdečně všechny ve Velké Británii zdraví Honza Krátký

***************************************************
MAFCSV – Vzpomínková asociace svobodných českých a slovenských veteránů
dává s potěšením krajanům na vědomí, že jsou ještě ke koupi 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
Od 1.januára začal na celom území Slovenska po
silvestrovskom zasadáni vlády platiť prísnejší zákaz
vychádzania. Opatreniami sa zatvorily kostoly, lyžiarske
strediská a hotely. Prezidentka Zuzana Čaputová
povedala, že považuje opatrenia za potrebné, bo ,,prišli
v hodine dvanástej a situácia je mimoriadne vážna,
nevieme, ako dľho potrvá a jej zlepšenie nám ukáže až
stav v našich nemocniciach v následujúcom období.
Pripravme sa na náročné dni a držme spolu!‘‘, povedala
prezidentka. o
České ministerstvo zdravotnictví
očekávalo na Silvestra příjezd další dávky
Pomníček oběti Jana Palacha před Národním muzeem v Praze (viz. akci, str. 1)
protikoronavirové vakcíny v počtu zhruba 19 000
očkovacích dávek, určených pro nemocnice v krajích.
Potvrdilo také, že první den očkování dostalo dávku 1260 osob a bylo zahájeno ve čtyřech nemocnicích v Praze a ve
dvou v Brně v počtu deset tisíc dávek. Jedná se o vakcínu Pfizer/BioNTech a očkovaní dál dostanou druhou dávku po
21 dnech. o V Prešove zomrel vo väznickej nemocnici po pokuse o samovraždu bývalý policajný prezident Milan
Lučanský napriek pravidelnému monitorovaniu aj poskytovániu psychologického poradenstvá. Do Prešova bol na ceste
generálny prokurátor Maroš Žilinka ,,preveriť vzniknutú situáciu‘‘. Bývalý policajný prezident bol poslaný do
vyšetrovacej väzby v rámci akcie Judáš 6.decembra, pre podozrenia z korupcie a zneužívania právomocí. o Trestní
oznámení na českého premiéra Andreje Babiše a bývalého ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, podané v říjnu u
Obvodního státního zastupitelství v Praze 1 advokátem Petrem Němcem, bylo odloženo. Němec podal oznámení kvůli
chování obou politiků kvůli jejich ,,chybnému‘‘ postupu v boji s koronavirovou pandemií.
o

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

se obvykle konají jednou měsíčně v neděli ve 14 hod
Obnovení bude po pandemii oznámeno !!!

SLOVENSKÉ OMŠE: 14 Melior St, SE1 3QP http://www.scmlondon.org
sa opäť konajú o 13 tej (slovensky/česky) a 19.30 v nedeľe a
v pondelok a prvý piatok o 19.30 s covidovými opatreniami

***************************************************
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 (jak skončí covid) 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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