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Osm milionů imunizovaných... 
Mezi námi, britskými Čechy a Slováky, se v posledním týdnu 

ledna opravdu dařilo naději na lepší časy. Důvodem byla a 

nadále je především skutečnost, že se opravdu rozběhlo 

očkování proti koronaviru. Především kvůli obětavé pomoci 

tisíců dobrovolníků, kteří po dlouhé hodiny, mráz, nemráz, 

pomáhají v očkovacích střediscích a kolem nich hladkému 

průběhu kampaně usměrňováním front občanů i přes omezení  

stavu nouze a vyčerpaný zdravotnický personál. Pokud se  

bude vše i nadále dařit, bez ohledu na další kroky vlády, které  

sice obyvatelstvo často matou, ale objednat vakcíny včas se  

jí -- na rozdíl od EU -- podařilo, bude do poloviny února       Očkování pokračuje v Británii díky dobrovolníkům rekordním tempem 

imunizováno oněch slíbených 15 miliónů Britů. Mezi nimi  

budou i tisíce krajanů a do konce března – bude li dostatek vakcín – se počet očkovaných (podle ředitele oxfordského  

výrobce AstraZeneca) přiblíží ke 30 miliónům, tedy téměř k polovině obyvatelstva. To by už mělo být výrazně znát na 

statistikách nakaženosti i na těch velmi smutných číslech zemřelých, jejichž počet nyní, v době uzávěky tohoto čísla, 

dosáhl evropského rekordu stovky tisíc (a podle WHO i světového, v přepočtu na milión obyvatel mezi největšími 

zeměmi). Skutečnost, že z toho mnozí viní liknavý přístup vlády s mnoha příliš pozdními a nedostatečně razantními 

opatřeními je dobře známa, i když je nutné dodat, že Česká republika je v té smutné tabulce bohužel hned za Británií, 

takže, babo raď. Jak už však řečeno, naděje na lepší časy stoupají a tak snad pandémii i psychicky velmi náročné 

,,lockdowny‘‘ s pomocí vzájemné morální podpory, dodržování omezení a obětavé práce zdravotníků i dobrovolníků 

nakonec v dohledné době přečkáme a krajanské aktivity se opět rozběhnou naplno. 

   Pocit pospolitosti a solidarity je v nastalé situaci, jak víme, velmi důležitý a nejnověji k němu přispěla i zoomová 

vzpomínka komunity kolem londýnského Velehradu na oběť studenta Jana Palacha v lednu 1969 (viz. str. 2). Navíc, je  

totiž opravdu užitečné si tuto oběť každý rok připomínat – už vzhledem k počtu stále existujících diktátorských a 

dokonce totalitních režimů ve světě – a skutečnosti, že my jsme na tom v byť nedokonalých demokraciích mnohem 

lépe. A nejde jen o Severní Koreu, Čínu či Bělorusko, ale i o Putinovo Rusko, kde najednou roste naděje na ukončení 

vlády oligarchie zbytků KGB, s tím, jak si odhodlaní občané začali uvědomovat vlastní sílu. Ukázali to vlnou 

početných demonstrací za propuštění předtím režimem téměř otráveného Alexeje Navalného v téměř stovce měst, 

včetně Sibiře i dálného východu. Ruské jaro to ještě není, ale rok teprve začal. V sousedním Bělorusku je pak nyní po 

opakovaných až dvěstětisícových demonstracích připomínkou stejné situace nejnovější případ pětatřicetiletého 

následovníka Jana Palacha, Pavla Bankouského, který se na protest proti režimu upálil v Minsku 22. ledna. Proto je 

připomínka komunistického ,,Vítězného února‘‘, neboli puče roku 1948, kterým se dostali k moci, neustále velmi 

aktuální, ale za popsané situace na východě Evropy si ji a její následky vlastně ani letos nemusíme připomínat. /jn/ 

*************************************************** 
 Správní rada londýnského Velehradu zve krajany na zoomovou českou mši 21.února ve 14.00 

Link: https://us02web.zoom.us/j/85672158428?pwd=UXBUYVVId25ibzMvZ1YwWU1XamFkdz09 ID :856 7215 8428 Pass:315769 
 

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 

Úspěšná zoomová vzpomínka velehradské  
komunity na oběť Jana Palacha  
Uctění památky zápalné oběti studenta Jana Palacha před 
budovou Národního muzea v Praze před 52 roky, uspořádal 
londýnský Velehrad v neděli 17. ledna. Vzpomínka přes zoom 
se konala po obvyklé, také zoomové, české mši, celebrované 
Otcem Tomášem Roulem, jehož promluvě o Božím plánu na 

biblické Samuelovo ,,Mluv Hospodine, naslouchám‘‘ byla  
se zájmem vyslechnuta třicítkou krajanů. O hudební doprovod 
se postaral Jakub Tomášek a následovala obvyklá diskuse. 
    Vlastní Palachovskou vzpomínku moderovala za správní 
radu charity Velehradu Karin Kubáčková a jako prvního  
vyzvala k zahájení velvyslance ČR Libora Sečku. Ten vyzdvihl 
význam Janovy oběti pro tehdejší dobu i dnešek, tedy morální 
gesto, protest proti počínající letargii národa po okupaci. Poté  
se z Prahy připojil dr. Petr Blažek z Ústavu pro studium 
totalitních režimů s ilustrovanou ,,exkurzí‘‘ po okolnostech a 
dopadu Janovy oběti a dalších protestů proti okupaci naší 
země např. sebeupálení Ryszarda Siwce ve Varšavě, 12.9.1968. 
Pak jsem vystoupil se vzpomínkou na Janův pohřeb, kdy se do 

Prahy sjel údajně milión lidí. Následovala delší diskuse, z níž 
se více než čtyřicítce účastníků vryla do paměti vzpomínka 
paní Sašy Moore. Dokreslila totiž pro mladší účastníky poměry 
tehdejších časů, neboť 23.listopadu 1968 zbili na demonstraci 
u Národního divadla policisté 18letého Zbyňka Tvrdíka tak, že  
na následky zemřel. Zhasl tak plamínek jejich počínající lásky 
a účastníci vzpomínky na chvíli zcela ztichli. Takové to byly 
časy, dodal závěrem za radu Velehradu ing. Antonín Stáně.      
Únorová zoomová mše: v neděli 21.2. ve 14:00. (Link str.1) 
 

České centrum připomnělo hrůzy Holokaustu  
Londýnské České centrum uctilo Den památky Holokaustu 
OSN 27. ledna zoomovým pořadem o osudech česko-židovské 
rodiny Welsů s pomocí kroniky z roku 1938, sestavené syny 
Rudolfa Welse, známého prvorepublikového architekta, kolegy  
Adolfa Loose, Tomášem spolu s mladším bratrem Martinem.  
Program pod názvem ,,No night so dark‘‘ pomohl sestavit Colin 
Wels, syn Tomáše, jediného člena rodiny, který pak Holokaust  Ze zoomové vzpomínky na oběť Jana Palacha (shora): Účastníci české mše; 
přežil a vedli známý překladatel Gerry Turner a pražský        foto z Janova pohřbu a dr. Blažek; diskuse účastníků; velvyslanci ČR a SR, 
novinář David Vaughan. Pomohl jim v tom Český rozhlas a     Libor Sečka a Róbert Ondrejcsák u Janova pomníku v zahradě Velehradu (a 
organizace Insiders/Outsiders: Refugees from Nazi Europe.     s velehradskými reprezentantkami Leonou a Janou) a Benjamin Abeles, RAF 
 

Budeme vzpomínat na naše únorové zemřelé  
V únoru vzpomeneme gen. Antonína Petráka, veterána z 
1.čs. obrněné brigády (8.2.2009), prof. Jaroslava Krejčího z 
univerzity v Lancasteru, odbojáře, sociologa a ekonoma 
(16.2.2015), dalšího našeho vojáka Vladimíra Drábka (17.2. 
1984), velvyslance ČR, v Londýně Jana Winklera (16.2.2009), 
Gen. Miroslava Štanderu z francouzské CGI/6, 312. čs. 
stíhací perutě a 68. noční perutě RAF (19.2.2016), generála  
Miroslava Liškutína DFC, dalšího pilota 312ky (19.2.2018), 

Wing/Cdr Tomáše Vybírala, DFC, DSO, veterána 312ky a  
velitele 134. čs. stíhacího svazu nad Normandií během invaze 
(21.2.1981). Dále pak vzpomeneme majora Václava Šikla z 
francouzské GCII-2 a naší 310.čs stíhací perutě (24.2.1996),          
dalšího letce Miroslava Kratochvíla-Bittona ze 310ky a                                               

předtím z 200.čs. protiletadlového praporu u Tobruku (25.2.                                           
2014) a P. kpt.Františka Rochly, vojáka a kněze (28.2.1992).                                          

Vzpomeneme i zápalné oběti č.2 z r. 1969, Jana Zajíce a                                               
dalších obětí sovětské okupace. o  Už po uzávěrce minulého                                           
čísla přišla zpráva, že náš poslední válečný veterán v Británii,                                                       
dr.Benjamin (Bedřich) Abeles, nar.1925 a ,,Wintonovo dítě‘‘, 
zemřel 14.prosince. Benjamin Abeles byl mechanikem čs. 311.                                        
bombardovací perutě RAF. Rodina zahynula v koncentráku a                                          
on po válce studoval v ČSR a v Izraeli, kde získal doktorát z                                           
fyziky a USA (kde vynalezl termoelektrický generátor pro  
kosmické lety), a nakonec se usadil v britském Leicestru. RIP.                           

o Velehrad srdečně děkuje paním Kopecké, Touškové, Wernerové, dr.Waltersové a p. Petráskovi za finační dary! 
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Projekt ,,Never Forgotten‘‘  

pokračoval na jihozápadě Anglie 
Projekt ,,Never Forgotten‘‘ velvyslance ČR Libora Sečky dál po 
Birminghamu a Brookwoodu pokračoval na jihozápadě Anglie  
a my zde jeho reportáže dál s radostí přinášíme. 
 

Etapa č.12 – Dorset, Devon, Cornwall a Somerset 
(13. – 15. října 2020) 
Každá z expedic v té spanilé jízdě za hroby československých  
vojáků přináší řadu zážitků ale také nových poznatků. Někdy j 
sou velmi objevné a doplňují naše představy o historických  
událostech a jejich souvislostech, jindy jsou velmi kuriózní a  
vztahují se k tradicím i dnešní době. Z poslední cesty na  
anglický jihozápad mě mimo jiné zaujala informace o tom, jak  
se rivalita mezi dvěma sousedními hrabstvími, Cornwallem a  
Devonem, přenáší i do různého způsobu podávání slavného  
sladkého pečiva tzv. scone, ne nepodobného našemu velkému  
vdolku. V živé paměti mi zůstala stupňující se pře v hospodě  
The Falcon Inn v malebné vesničce St.Mawgan. Bývalý polní  
kurát Královského letectva, Andrew Turner, zde tvrdil, že  
jediný správný způsob, jak „skouna“ připravit, je s marmeládou  
uvnitř a šlehačkou na jeho povrchu tak, jak je to zvykem v                                                   Na hřbitově v 
Cornwallu. Asistent šéfa letecké základny, Paul Bass, který z                                                Helstonu s 
Devonu pochází, trval na tom, že specialita se dá vychutnat                                                  s důstojníky 

nejlépe se šlehačkou uprostřed a marmeládou navrchu. K                                                    RAF a v kapli 

dohodě nedošlo, jenom k uštěpačným poznámkám. Spor zůstal                                               kostela sv. 

otevřen a zřejmě ještě nějakou dobu bude.                                                                    Evala u 

    Hlavním tématem debaty u stolu však přirozeně byla účast                                               základny 

 československých letců, příslušníků RAF, ve válečných                                                      Mawgan s 
operacích 2. světové války. Velmi mě překvapilo, s jak                                                       O.Turnerem a 
obrovským zájmem o tuto společnou kapitolu historie jsme se                                                W/C Kinnearem  

setkali u vedení letecké základny Mawgan, jediné, kterou RAF v tomto konci Anglie stále ještě, byť v omezené míře, 
udržuje. Její velitel, Wing Commander (ve slovnících jsem našel, že by se tato hodnost dala přirovnat k českému 
podplukovníkovi) Marshall Kinnear (pozor! „Marshall“ je v tomto případě jen křestní jméno, jak on sám s úsměvem 
dodává) byl myšlenkou vzdát společně hold československým vojákům pohřbeným v kraji jeho působnosti doslova 
nadšen. Z dostupných zdrojů si podrobně nastudoval jejich životní příběhy. Společně jsme navštívili hřbitov v Helstonu, 
kde je pochováno šest členů posádky Liberatoru, který v červnu 1944 ze základny Predannack odstartoval 
k protiponorkové misi, ale krátce po startu z nezjištěných příčin havaroval. Poté jsme u kostela v Illoganu uctili 
památku kapitána Miroslava Kredby a rotmistra Stanislava Halamy, kteří z různých příčin zahynuli při provádění 
cvičných letů.   
    Na Marshallu Kinnearovi jsem viděl nejenom ochotu, zpočátku možná motivovanou hlavně zvědavostí, vyjít 
požadavkům velvyslanectví vstříc, ale také jeho rostoucí osobní zájem a chuť se na našem projektu aktivně podílet. Cítil 
jsem, že je stále více a více hrdý na své československé předchůdce v RAF a při příštích vzpomínkových akcích na ně 
určitě nezapomene. Pocit nastalé bezprostřední česko-britské vzájemnosti jakoby podtrhovala i skutečnost, že pro 
přepravu používal podobný vůz Škoda Superb jako my a o škodováckých autech toho hodně věděl. Po neformálním 
obědě nás ještě zavedl do kostela sv.Evala, který jediný zůstal zachován, když původní vesnice musela na počátku 
války ustoupit rozšiřujícímu se letišti. Silný vítr prosycený solí a neúnavný pokřik racků potvrzovaly blízkost moře. Otec 
Andrew Turner nám představil historické standarty a znaky různých perutí RAF. Vzpomínal na svou návštěvu České 
republiky a s typickým anglickým sarkasmem sdělil, že za svůj vznik vděčí kostel m. j. obchodu s otroky, protože tvořil 
významnou dominantu, dle které se mohly lodě projíždějící kolem orientovat. Později se jeho věž stala důležitým 
orientačním bodem také pro letouny.   
    Našemu programu v Cornwallu předcházely zastávky na hřbitovech v Salisbury, Warmwellu, Seatonu a na dvou 
pietních místech v Plymouth. Všude jsme se v podmanivé atmosféře přírody anglického podzimu poklonili památce 
československých vojáků a připomněli si jejich osudy. Skrývají v sobě nejrůznější osobní dramata. Snad nejtragičtější je 
příběh osádky Wellingtonu 311. perutě, který se v červenci 1941 zúčastnil náletu na německé lodě a zařízení 

francouzského přístavu Cherbourg.                                                                 >>>>>>>>>> 

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

      The Friends of Czech Heritage zvou srdečně krajany na zoomovou přednášku s diapozitivy 

      fotografa Johna Easta: EAST GOES EAST o významných budovách XX.století  

     v České republice od secese, přes kubismus a modernu až po socialistický realismus a brutalismus  
                                17. února 2021 v 18 hodin  
 

        Přednáška je zdarma, avšak dobrovolné dary jsou vítány na www.czechfriends.net   

     Potřebné kódy a heslo na Zoom dostanou zájemci při registraci na info@czechfriends.net   

  
 

   Březnová zoomová přednáška Barbary Peacock 4.3. bude věnována zámkům v ČR (info příště) 
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Projekt ,,Never Forgotten‘‘ (pokračování ze str.3)
 

Při návratu z úspěšné mise byl omylem sestřelen britským n 
nočním stíhacím letounem nedaleko městečka Mere (Wiltshire).  
Po dopadu na zem celá šestičlenná posádka uhořela. Pět z  
letců (poručík Richard Hapala, četař Adolf Dolejš, rotmistr 

Oldřich Helma, četař Jaroslav Petrucha a rotmistr Antonín  

Plocek) je pohřbeno na hřbitově Salisbury.  

   Jejich ostatky tam odpočívají ve stínu a zdálo by se také  
pod ochranou majestátních cedrů libanonských. Tělo  
posledního z posádky, četaře Jaroslava Lančíka, bylo  
zpopelněno a urna po válce převezena jeho otcem, také členem 
čs. ozbrojených sil v Británii, zpět do vlasti. Dlouhý den jsme  
zakončili prohlídkou Královské citadely v Plymouth a večeří  
s vedením dělostřelecké posádky britské armády, která je  
tam umístěna. Diskuse se netýkala jenom minulosti, ale také   Hřbitovy v Cornwallu a Devonu nabízejí krásná sentimentální zákoutí‘‘; v Bath 

toho, jaké problémy způsobuje covid - 19 při výcviku.              na hřbitově s doprovodem dr. George Scotta a připomínka Vánoc, Brookwood 
    Závěrečná část cesty nás přivedla do zvedající se krajiny  
devonských útesů a skal. Na zdejších venkovských hřbitůvcích  

v Heanton Punchardonu a Berrynarboru jsme našli v dobrém  
stavu hroby dalších šesti čs. letců. Vytrvalá hra neúnavného,  
ale slábnoucího říjnového slunce se zčernalými mraky na  
schovanou dotvářela dramatickou kulisu jednotlivých scenérií.                                                                  
    Přes Taunton jsme poté dorazili do lázeňského centra Bath.  
Na hřbitově Haycombe na nás čekal Dr.George Scott s 
manželkou Valérií. Dr.G.Scott, syn československého  
válečného veterána Jiřího (Šnábla) Scotta, se dlouhodobě  
válečné historii věnuje a je autorem řady fundovaných statí  
m.j.o okolnostech a vzniku centrálního památníku v  
Brookwoodu. Společně jsme položili růži k vzorně upravenému  
hrobu rotmistra Jaroslava Dohnala a vyrazili na oběd.  
    Již v jeho průběhu mě George upozorňoval, že hrob četaře Emila Szeligy, v Landsdown Burial Ground, poslední na 
naší plánované trase, poskytne úplně jiný obraz. Strašil mě, že si musím vzít kosu, abych ho v té přerostlé trávě  
vůbec našel. Hovořil o opuštěném, zapomenutém místě, připomínajícím hororovou scénu. Až na tu kosu nepřeháněl. Na  
zpustlém pohřebišti bylo posečeno, ale ani to na žalostném výrazu místa neubralo. Jde zřejmě o nejopuštěnější  
československý válečný hrob v Británii na zanikajícím hřbitově. O jeho stavu a dalším osudu budu určitě chtít hovořit s  
představiteli britské vládní komise (CWGC), která se údržbě těchto památníků věnuje, na našem připravovaném 
hodnotícím setkání.  (Doprovázející:Jan Brenk a Maxmilian Škach (kameraman). Celkově jsme rudou růží uctili památku 
34 československých vojáků )                                                 V Londýně, 25.října 2020, Libor Sečka 
 

DUCHOVNÉ SLOVO 

Sociálna náuka Církvi základ kultúry starostlivosti (Z posolstva pápeža Františka na Svetový deň pokoja 2021) 
Diakonia prvotnej Cirkvi, obohatená o reflexiu otcov a oživovaná cez stáročia činorodou láskou mnohých žiarivých 
svedkov viery, sa stala pulzujúcim srdcom sociálnej náuky Cirkvi. Ponúka sa všetkým ľuďom dobrej vôle ako cenné 
dedičstvo princípov, kritérií a odporúčaní, z ktorých sa čerpá „gramatika“ starostlivosti: podpora dôstojnosti každej 
ľudskej osoby, solidarita s chudobnými a bezbrannými, starostlivosť o spoločné dobro, ochrana stvorenstva. 
   „Pojem osoba, ktorý sa zrodil a dozrel v kresťanstve, pomáha pri dosahovaní plne ľudského rozvoja. Pretože osoba 
vždy znamená vzťah, nie individualizmus, vždy potvrdzuje prijatie, nie vylúčenie, jedinečnú a neporušiteľnú dôstojnosť, 
nie zneužívanie.“ Každá ľudská osoba je cieľom osebe, nikdy nie prostriedkom cenným len pre svoju užitočnosť, a je 
stvorená nato, aby žila spoločne s inými v rodine, v spoločenstve, kde sú si všetci členovia rovní v dôstojnosti. Z tejto 
dôstojnosti vyplývajú ľudské práva, ako aj povinnosti, ktoré odkazujú napríklad na zodpovednosť prijímať a podporovať 
chudobných, chorých, marginalizovaných, každého nášho „blížneho, blízkeho či vzdialeného v priestore a čase“.  
   Každý aspekt spoločenského, politického a ekonomického života nachádza svoje naplnenie, keď sa dá do služby 
spoločnému dobru, t. j. „súhrnu tých podmienok spoločenského života, ktoré tak spoločenstvám, ako aj jednotlivým 
členom umožňujú plnšie a ľahšie dosiahnuť vlastnú dokonalosť“. Preto musia mať naše plány a snahy vždy na zreteli 
dopady na celú ľudskú rodinu, zvažujúc ich následky pre terajšiu, ale aj pre budúce generácie. Pandémia Covidu-19 
ukazuje, nakoľko je to pravdivé a aktuálne, lebo pri nej „sme si uvedomili, že všetci sme na jednej lodi, všetci sme 
zraniteľní a dezorientovaní, ale zároveň dôležití a potrební, všetci sme povolaní veslovať spoločne,“ pretože „nikto sa 

nezachráni sám“ a nijaký izolovaný štát nedokáže zaistiť spoločné dobro pre vlastné obyvateľstvo. 
Solidarita vyjadruje konkrétne lásku k druhému, nie ako vágny pocit, ale ako „pevné a dôsledné rozhodnutie angažovať 

sa za spoločné dobro: za dobro všetkých a každého jedného, pretože všetci sme naozaj zodpovední za všetkých“....                                                                                              
                                                                                     /Z internetových stránok KBS/ 

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

                       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 

Odešel prof. Libor Pátý, jeden z vůdců listopadových událostí 1989 
V Praze zemřel 11. ledna ve věku 91 let prof.RNDr Libor Pátý CSc, bývalý vyhozený student  
za výrok o Stalinovi, pétépák, dělník v továrně na žárovky, asistent na Matematicko-fyzikální 
fakultě Univerzity Karlovy, její profesor a kapacita v oboru vakuové fyziky. Ale také jeden ze 
zakladatelů Kruhu nezávislé inteligence a Občanského fóra a vůdce a morální autorita pro  
studenty. Pronesl projev a kráčel v čele protestního průvodu na Albertově 17. listopadu 1989, 
přesvědčil studenty k podpoře generální stávky a pomohl nástupu demokratického režimu. Po 
zásluze pak byl jmenován náměstkem ministra školství v první polistopadové vládě a připravil 
nový zákon o vysokých školách a pomohl školství reorganizovat. Pomáhala mu vydatně žena, 
prof. Ludmila Eckertová, expert fyziky povrchů a tenkých vrstev, se kterou hrával v komorním kvintetu na hoboj a ona 
na flétnu. I ve vysokém věku přes slepotu spolupracoval s Čs. rozhlasem a zajímal se o dění kolem. Čest jeho památce!  
 

DOPIS Z PRAHY: Závod o vakcínu 

V boji s čínskou pandemií Covidu 19 se jedná o životy. Dosud na pandemii zemřelo hodně přes dva miliony lidí. 
Špitály jsou přetížené a podobný počet osob jako předčasně odchází ze života s koronavirem, umírá pro to, že se na ně 
nedostane s obvyklou údržbou. Nedostává se míst v nemocnicích, lékařů a sester, nejčastěji obojího. 
   Zatím jediným známým způsobem jak více ohrožené osoby mohou utéci pravděpodobnosti brzkého smutného konce, 
jsou očkovací vakcíny, které v zázračně rychlém čase vyvinuli vědci v několika zemích. 
   Očkování začalo na přelomu roku. Ve státech Evropské Unie bylo dodnes (ke konci ledna) první dávkou naočkováno 
po několika stech tisíc osob. V našem desetimilionovém národě něco přes dvě stě tisíc. Ve Velké Británii několik 
milionů osob. Lze říci, že se jedná o závod s časem. 
   V EU produkuje vakcínu společnost Pfizer, která má své výrobní kapacity v Belgii, ve Spojeném Království 
oxfordská firma Astra-Zeneca. A menší množství vakcíny přichází od firmy Moderna. Ve Spojených Státech je na 
obzoru vakcína firmy Johnson-Johnson, která v této době prochází schvalovací procedurou. Johnson vakcína má řadu 
výhod, především vyžaduje, na rozdíl od Pfizeru a Astry, jenom jednu dávku a není třeba ji držet při šíleně nízké 
teplotě. Existuje také v Rusku vyvinutá a vyráběná vakcína Sputnik. Zdá se, že ji Rusové začali používat, aniž ji příliš 
zkoušeli, nicméně zatím se jeví, že funguje dobře. Dokonce jí začalo očkovat evrounionistické Maďarsko. 
   Vývoj vakcín byl - z hlediska zúčastněných firem - tak trochu spekulací. Mohly taky přijít “ s křížkem po funuse”, 
nebo vůbec neuspět. Když uspěly, tak se zdá pochopitelné, že každý chce honem a moc. Vždyť lidí na světě jsou 
miliardy. (Dovolte, abych upozornil, že česká miliarda je 1 000 000 000. Jinde ve světě tomu říkají bilion.) Chápu, že 
produkce dočasně klesne, po dobu, po kterou (rychle, rychle) rozšiřují výrobní kapacity. To platí zejména o současných 
hlavních výrobcích v Evropě, to jest Pfizer a Astra Zeneca. 
   S tím ovšem začnou problémy. Evropská Unie, ve věci objednávání vakcín, vystartovala se zpožděním. To bylo 
způsobeno především tím, že nejprve bylo nutno přesvědčit unijní státy o tom, že cesta k vakcínám vede pouze a jedině 
přes Brusel. 
   Teď se Unie dozvěděla, že Astra-Zeneca jí může v příštích dvou měsících dodat jen 50 milionů dávek místo nyní 
objednaných osmdesáti (milionů). Paní Stela Kyriakides, unijní komisařka pro zdraví, nebo některý z jejích úředníků, 
přišli na to, že když jsou omezeny dodávky vakcíny z Oxfordu, může Unie zase utlumit dodávky do Británie 
(nasmlouvané u firmy Pfizer v Belgii).  Snad by se tím také dala - alespoň částečně - zamaskovat neschopnost, 
pomalost či špatný čuch unijních úředníků. 
   Velice doufám, že k takové “válce o vakcíny” nedojde. Neznamenalo by to totiž nic jiného než tisíce dalších 
zbytečně mrtvých na obou stranách Lamanšského průplavu.  S optimistickou jiskrou v oku zdraví do Anglie Honza Krátký                                                                         

*************************************************** 
Užitečné instrukce z Delegace EU v Británii pro dosud neregistrované krajany 
Delegace EU v Británii se obrátila na londýnský Velehrad s prosbou, aby – podobně jako před nedávnem učinil 

velvyslanec ČR Libor Sečka (viz. prosincové číslo) – byli vzhledem k odchodu Británie z Evropské unie varováni čeští 
občané, kteří se dosud neregistrovali pro další pobyt v Británii, nebo nemají dvojí občanství. Pokud totiž nepožádají do 

30. června o nový imigrační status v rámci UK Government’s EU Settlement Scheme a chtějí i nadále žít a pracovat 
v Británii, mohli by být po tomto datu vyhoštěni. Delegace EU vydala proto instrukce co dělat a jak potřebná povolení 
získat v rámci iniciativy Czech citizens in the UK and what they need to know – raising awareness. Delegace 
připomíná, že někteří čeští občané si mohli nutnosti registrace nepovšimnout a za nynější situace je kvůli pandémii 
koronaviru vše složitější, neboť osobní kontakt je omezen. Proto chce pomoci zpřístupněním potřebných informací 
v několika letácích: o  What you need to know as an EU citizen living in the UK, o  What you need to know as 

a senior EU citizen living in the UK, o  What you need to know as a non-EU citizen living in the UK if you 
have, or had, a family connection to an EU citizen a o  What you need to know if your child is an EU citizen 
or if your child is not an EU citizen but you are. 
   Tyto letáky poskytují základní informace a delegace připomíná, že i Velehrad, stejně jako i jiné krajanské 
organizace, může požádat o větší množství těchto letáků – pokud zjistí zájem z řad neregistrovaných krajanů, na 
e-mailové adrese: EU-CITIZENS-RIGHTS@eeas.europa.eu 
***************************************************                                                                                                                                           
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https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ed317823-9fc4-11ea-9d2d-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d5c0ac34-b689-11ea-bb7a-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d5c0ac34-b689-11ea-bb7a-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d0c072f4-e355-11ea-ad25-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-155482312
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d0c072f4-e355-11ea-ad25-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-155482312
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4a2a15d0-2e08-11eb-b27b-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-175609656
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4a2a15d0-2e08-11eb-b27b-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-175609656
mailto:EU-CITIZENS-RIGHTS@eeas.europa.eu


*************************************************** 
ZPRÁVY Z DOMOVA VE ZKRATCE                
o  V Praze a jiných městech bylo vzpomenuto hrdinné oběti  
Jana Palacha. Předseda Senátu Vystrčil položil se třemi kolegy  
květiny a zapálili svíce k jeho pomníku před Národním muzeem 
a také poblíž u nové plastiky Plamen na stožáru před bývalým 
Federálním shromážděním, odhalené v listopadu. o  Slovenský  
premiér Matovič zverejnil výsledky najnovšeho plošného  
testovania od 18. do 25. januára s cieľom zistenia ohnísk  
kovidovej nákazy. Bolo testovaných 2 588 578 ľudí a pozitívnych 
bolo 30 556 ľudí (1,18 percenta). Opätovne budú testovať okresy 
s pozitivitou nad 1,02 percenta. Najhorším okresom testovania  
bol okres Topoľčany s pozitivitou cez 2,5 percenta. o  Asi 3000  Demonstrace proti stavu nouze v Praze připomněla mnohým ,,loď bláznů‘‘? 
lidí protestovalo podle policie 10. ledna na Staroměstském        
náměstí v Praze proti stavu nouze. Naprostá většina byla bez roušek a ani nedodržovala potřebné rozestupy. Projev 
přednesl bývalý president Václav Klaus.  o  V České republice probíhá očkování vakcínami Pfizer/BioNTech a 
Moderna a imunizováni jsou především zdravotníci a senioři nad 80 let. Podle nejnovějšího vyjádření premiéra Andreje 
Babiše bylo užito 237 936 dávek a z toho bylo 66 200 seniorů starších 80 let. Podle informací ministerstva 

zdravotnictví pro česká média dostalo už potřebnou druhou dávku imunizace 22 227 lidí.  o   Pozoruhodná, údajně 
narozeninová party se konala uprostřed lednového stavu nouze v jednom teplickém hotelu v Čechách, navzdory 
zákonným opatřením proti šíření koronaviru. Majitel hotelu, bývalý vůdce ČSSD v Ústí n/L Petr Benda si měl podle 
serveru Expres.cz pozvat expremiéra Jiřího Paroubka, hokejistu a politika Jiřího Šlégra s partnerkou, ex-Miss ČR 

Lucií Královou, vládního zmocněnce pro sport Milana Hniličku a další hosty, což mělo rozzlobit místní obyvatele 
dodržující omezení stavu nouze. o  Východné Slovensko zasiahla snehová kalamita a 20 000 domácnosti ostalo bez 
elektriny pre poruchy vedení vysokého napätia. Najväčšie problémy sú v okresoch Košice, Spišská Nová ves a Gelnica.     

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

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                               SLOVENSKÉ OMŠE: 14 Melior St, SE1 3QP  http://www.scmlondon.org 
se obvykle konají jednou měsíčně v neděli ve 14 hod                 sa opäť konajú o 13 tej (slovensky/česky) a 19.30 v nedeľe a                
Obnovení bude po pandemii oznámeno !!!                              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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