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Listopad 1989 ve vzpomínkách 
doma i v Británii 
Blíží se opět 17. listopad a tedy výročí pádu komunistického  
režimu v Československu. Ano, v Praze, Bratislavě a řadě  
dalších měst se zvonilo klíči, jinde byli lidé přilepeni k  

televizním a rozhlasovým přijimačům a báli se vyjít z domu.  
Na pražském Smíchově stály připraveny obrněné kolové  
transportéry Skot jednotek tzv. Lidových milicí, ale už  
nestačily zasáhnout. Jak také rozehnat přes milión lidí v  
ulicích, rozhořčených policejním zabitím jednoho studenta  
na Národní třídě...? 
    V Londýně referovala média o událostech dost obšírně a  
Jak jsme konstatovali na telefonu s Karlem Kynclem už 17.  
dopoledne, ,,už by to konečně mohlo být to očekávané: konec  
nenáviděného komunistického režimu‘‘. V Londýně ovšem  
mělo vše také svůj komický podtext, neboť když se mnozí  
krajané dotazovali na velvyslanectví, dostalo se jim  
vyhýbavých odpovědí. Od ,,vlastně se nic moc něděje, to  
víte studenti. A strana a vláda to povolily‘‘, až po ,,třeba  
vyčkat dalšího vývoje a nenechat se zmást protistátními živly,  
proti kterým bude třeba zakročit‘‘. O pár dní později přišlo pár                   Snad nám poselství listopadu zůstane v paměti... 

nesmělých konstatování ,,režimních diplomatů‘‘, že ,,nějaké ty 
reformy budou potřeba a že ona už si strana v čele se soudruhem Husákem poradí a bude lidu, jako vždy naslouchat‘‘. 
A tak dál a podobně, jak se ostatně dalo od výlupků stranické nomenklatury a adeptů špionáže očekávat. 
    Pak začaly přicházet zprávy z pražského Špalíčku a o prvních neuvěřitelných vyjednáváních vlády s Občanským 
fórem a v Bratislavě převzala iniciativu ,,VPNka‘‘, neboli Verajnosť proti násiliu a najednou bylo svobodněji. Pak už 

přišla abdikace Husáka a volba nového prezidenta a v čele státu stanul Václav Havel. A také do Londýna přišla už 
nová reprezentace Československa a soudruzi zmizeli do svých firem a vstoupili do nových stran, ale neměli už odvahu 
veřejně škodit. Ano, ano, je to vše zkratka, ale takhle nějak se to vše událo a neměli bychom na to zapomínat. 
    Jak však známo, síly snažící se zničit demokracii začnou vždy působit už od jejího vzniku, neb ona je prostě 
z principu toleruje, jako mnoho jiného. Ne nadarmo už Sokrates před dvěma tisíciletími napsal: ,,Tolerance je poslední 
cností každé demokracie.‘‘ Poté už přílišná tolerance nebude k ničemu, neboť demokracie bude zničena. Takže si jí 
chraňme proti různým demagogům, diktátůrkům, politickým mafiím a usurpátorům všeho druhu... 
    Přelom října a listopadu ovšem přináší i několik dalších vzpomínek na významné události našich dějin. Třeba na 
naše vojáky v africkém Tobruku, kam čs. prapor o šesti stovkách vojáků dopravily 21. října dva britské torpedoborce. 
Prapor se po akcích v Sýrii a Palestině (kde například bránil přístav Haifa) účastnil se dlouhé obrany tobrucké enklávy 
pod velením polské Brigády karpatských střelců. Pokud jde o naše válečná vítězství, minule jsem udělal chybu. Naši 
letci totiž dosáhli v Bitvě o Británii 72 sestřelů, 16 pravděpodobných a přes 14 poškozených. Těch 40, co jsem uvedl 
patřilo jen našim třem perutím (310, 311 a 312). Zbytek patřil našim letcům, sloužícím u nečeskoslovenských perutí. 
     Stejně tak budeme vzpomínat na první frontové vystoupení roty Nazdar o počtu 343 dobrovolníků na západní 

frontě v rámci Cizinecké legie 11. listopadu 1914 v kraji Champagne u Remeše a o půl roku později u Arrasu, kde 
s obrovskými ztrátami zvítězila a rota byla rozpuštěna. Řada vojáků pak později vstoupila do čs. brigády ve Francii. 

Ano, hrdinství našich nám tak postupně pomohlo ke získání a obnovení samostatnosti. Ceňme si toho!  /jn/                                                                                             

*************************************************** 
Správní rada londýnského Velehradu zve krajany na zoomovou českou mši 31.října ve 14.00 

 

   https://us02web.zoom.us/j/86360170538?pwd=L3NjTVZVdDdMLzZMMlV3dEMwZDJsQT09                                  

                                                                                                                                                                                                                                 Meeting ID: 863 6017 0538   Passcode: 487662 
              Dušičkovou mši bude z Říma tentokrát opět celebrovat Otec Tomáš Roule 
            

             Další informace na www.velehrad.org.uk a ludmilastane@gmail.com (mob. 07468 570551) 
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ZPRÁVY Z LONDÝNA A KOMUNITY 

Ani trvalý déšť neodradil řadu krajanů 
od Svatováclavského posvícení na Velehradě 
Sobota 2. října patřila na londýnském Velehradě tradiční 
Svatováclavské, neboli posvícení, neboť svatováclavská mše se  
konala o týden dříve. Vzhledem k opravdu mizernému počasí,  
tedy vytrvalému celodennímu dešti a větru, což spolu s jistým 
promočením na mostě v Hammersmith, stále otevřeném jen  

pro pěší, mnoha krajanům zabránilo v účasti. Přišla více než 
dvacítka krajanů a spolu s oblíbeným smyčcovým triem a  
několika zmoklými pozdně příchozími vydalo na ,,komorní‘‘ 
skupinu (viz fotografie).  
    Po mém povídání o době sv. Václava a nových  
archeologických objevech, následoval koncert a bohaté  
občerstvení. Družnou zábavu poté vystřídal hromadný zpěv 
lidových písní – zejména ze Slovácka. Mezitím konečně  
přestalo pršet a tak se krajané rozešli domů s mnohem lepší  
náladou, než se kterou přišli. 
 

Volby v Londýně vykázaly sice pěknou účast 
krajanů s občanskou zodpovědností, ale... 
Parlamentních voleb na velvyslanectví v Londýně se podle 
jeho website zúčastnilo nejvíce krajanů v Evropě, tedy před  
Německem, Francii a dalšími zeměmi. Ano, občanská  
zodpovědnost nám velí plnit závazky vůči komunitě ve které  
patříme, i když na poněkud delší vzdálenost. Jak ukazují      Záběry ze Svatováclavského posvícení na Velehradě: částečný pohled do  

záběry, před budovou se dokonce vytvořila fronta. Lze se       sálu, povídám o době prvních Přemyslovců a trio Leona (housle), Jeremy 
ovšem ptát, kolik, že Čechů v Británii vůbec žije a mnozí tvrdí, (piano) a Demver (viola). Dole fronta voličů před velvyslanectvím. (Fotos:jn) 
že ke 100.000. Proto je dost smutné, že onen rekordní počet 
voličů dosáhl pouhých 1330 platných hlasů.  
 

Nová velvyslankyně ČR paní Marie Chatardová 
se představila na recepci k 28. říjnu  
Každoroční recepce k výročí československé samostatnosti byla 

skvělou příležitostí k představení nové velvyslankyně ČR u  
dvora sv. Jakuba, paní Marie Chatardové. Doktorka práv s  
praxí v OSN a předtím na velvyslaneckých postech ve Švédsku, 
Francii a Monaku, pronesla krátký projev a přípitek. Měla pak 
možnost seznámit se během recepce s krajany a představit i 
svého manžela, Francouze. Velvyslanectví sdělilo, že recepce se 
zúčastnilo na 160 krajanů a britských přátel ČR, k poslechu 
hrála hudba a byla nabízena tradiční česká jídla. Vhodným  
pozadím akce byla výstava o díle sochaře Franty Bělského i  
nový výrobek automobilky Škoda, Enyaq. 
                                                                        

Vzpomeneme našich zemřelých v listopadu  
Budou mezi nimi hrdinové z Bitvy o Británii, která  
oficiálně skončila právě koncem října před 79 roky a také  
Otec Jan Lang, k jehož hrobu v jezuitské části hřbitova v 
Mordenu mířily v ,,normálních časech‘‘ skupinky krajanů,  
zvláště pak na Dušičky. Dále vzpomeneme generála  
Miloslava Kašpara z generálního štábu čs. armády za  
války a vlivného předsedy legionářů v exilu (4.11.2009),  
dále pak mluvčího Benešovy londýnské vlády za války a  
skvělého novináře a organizátora protikomunistického 

odboje Josefa Jostena MBE (29.11. 1985), a také známého 
orientalisty prof. Karla Wernera (26.11.2019) a lékaře a    
kněze P. MUDr Josefa Kadlece SJ, světového odborníka WHO na bioetiku, dlouholetého pomocníka Otce Langa i          
přítele mnoha rodin zde i v Americe (31.11.2008). 
 

SPRÁVNÍ RADA INFORMUJE: Velehrad je otevřen 
Lidé se ptají, jestli je londýnský Velehrad „otevřen“. My odpovídáme, že Velehrad je otevřen stále, i v době, kdy se na 
čas, kvůli kovidovým opatřením, nemohly v domě v Barnes konat aktivity. 
    „Velehrad London“ je anglická charita (kterou založil před více než šedesáti lety otec Jan Lang SJ), která už mnoho 
desetiletí pomáhá potřebným českým a slovenským krajanům žijícím v Anglii a poskytuje podporu potřebným českým 
a slovenským studentům, kteří v Anglii studují. A to stále a nezávisle na tom, jestli je možné pořádat v domě akce, 

tedy i během kovidových omezení. Informace na contact@velehrad.org.uk                          >>>>>>>>>>> 
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SPRÁVNÍ RADA INFORMUJE  (pokračování ze str.2) 
   Máme radost, že se v domě po delší době zase konají aktivity. 
Od začátku října pořádá Okénko v neděli dopoledne v domě dva 
kroužky češtiny pro malé děti od 2½ do 7mi let. Informace na  

c.okenko@hotmail.co.uk 
   Když povolila epidemická opatření, proběhly v domě dvě  

představení Havlovy hry Largo Desolato a Svatováclavská  
slavnost. V listopadu pořádá Emmy Destinn Foundation soutěž  
zpěváků s koncertem. Připravujeme koncerty, besídky,  
přednášky, setkání, promítání a doufáme, že se v novém roce  
zase obnoví pravidelné měsíční návštěvy kněží z Říma.Informace 
jsou na vebu http://www.velehrad.org.uk 
   Při každé akci je třeba, aby někdo podával občerstvení, staral  Ještě z londýnských voleb, nová velvyslankyně ČR v Británii, paní 
se o děti, pomohl poklidit nádobí atd. Náš tým je malý a uvítáme, Marie Chatardová na recepci k 28. říjnu, záběr z krajanské konference 
když se k nám přidáte. Prosím kontaktujte Ludmilu Stáně na     v Senátu ČR (foto jn., Jolly Thompson a LS) a záběr z Brookwoodu 

ludmila@velehrad.org.uk 
 

Projekt ,,Never Forgotten‘‘ skončil 
Projekt ,,Never Forgotten‘‘ velvyslance ČR Libora Sečky, tedy  
velké cesty po hrobech našich hrdinů, skončil a brzy na to  
odešel po úspěšné diplomatické misi z Londýna i Sečka. Projekt  
ovšem zanechá hluboké stopy, neb nejen navštívil a zmapoval  

všechny naše válečné hroby a celkem jich bylo 308 hrobů na  
107 hřbitovech (včetně židovských) a 18 památníků, tedy 125  
míst. Nejsevernějším byl hřbitov St.Duthus ve skotském Tainu 
a nejjižnějším ostrov Guernsey u Normandie a mnoha pietních  

návštěv se zúčastnili místní hodnostáři, vojáci a letci i krajané. 
Zveřejnili jsme zde velvyslancovy zápisky ze všech jeho cest a 
dozvídáme se, že – jak si zaslouží – budou vydány i v knižní  
podobě v Británii i v ČR a o projektu natočil dokument režisér    
Max Škach. K Liboru Sečkovi se připojili v různých etapách       
lord Finkelstein a poslanci Paul Bristow, Greg Hands (který  

hovoří česky), a zanedlouho poté zavražděný sir David Amess.  
Připomínáme velvyslancovo putování k 75. výročí válečného 
vítězství záběrem z tradiční pietní vzpomínky u našich hrobů na 
spojeneckém hřbitově v Brookwoodu v Surrey. 
 

Janáček opět v Royal Opera na internetu          

Upozorňujeme krajany, že až do 14. listopadu mohou sledovat 
-- doma a bez starostí o dopravu a covid – Janáčkovu operu 
Její pastorkyně. Je jen třeba vejít na internetovou stránku 
Royal Opera House (https://stream.roh.org.uk/browse) a zadarmo  
se na té stránce zaregistrovat. Jak známo, ROH už Janáčka 
dlouhá léta hraje a tak představení stojí za to! 

Odešel další čs. letec ze 311ky... 
6. října zemřel v Izraeli 99letý Petr Arton, navigátor 311. čs. 
Perutě RAF s nalétanými operačními 537 hodinami letů nad  
Biskajským zálivem a Baltem. Arton, vlastním jménem Szlama  

Apfelbaum se narodil u Varšavy a rodina se přestěhovala do  
Teplic, když měl tři roky a pak chodil do české školy. Rodina  
pak uprchla do Prahy a on utíkal přes Varšavu, a Vladivostok  
do Japonska. V Šanghaji pak vstoupil do čs. armády a přes 
Singapur a Kapské město do Londýna. Tam s bratrem vstoupil  
pod novým jménem do RAF a v liberátoru 311ky pronásledoval 
nacistické ponorky. Už dříve vstoupil ke komunistům a po válce se jim hodil jako propagátor v západní uniformě a pak 
jej poslali špiónovat do Británie, kde se mu to dařilo po osm let. Po odhalení britskou kontrašpionáží byl pak bez 
váhání vyhoštěn do Izraele. Sporná osobnost a není divu, že historik Adam Hradílek z ÚSTR o něm píše knihu... 

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

    BCSA - British, Czech and Slovak Association, UCL a veľvyslanectvo SR pozývajú srdečne na 
 

Besedu s dr. Pavlom Dubčekom, synom Alexandra Dubčeka o jeho odkaze 
 

Debata u okrúhlého stola sa obmezí na 35 divákov s maskami, ale bude neobmezene prístupná na Zoome a po oficiálnom oznamu 
                                   sa bude dať zaregistrovať a mať prístup na link 
                           

                         info na BCSA website (https://www.bcsa.co.uk) až po oficiálnom ozname 

 BCSA zve krajany také na večer Get Together 10. listopadu od 19 do 22 hod. v restauraci Bohemia House, 74 West End Lane, NW6     
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DUCHOVNÉ SLOVO 
Z posolstva pápeža Františka na 36. svetový deň mládeže 21.11.2021 
Vstaň! Ustanovím ťa za svedka toho, čo si videl  (porov. Sk 26,16) 
Drahí mladí! 
Znova by som vás rád vzal za ruku a spoločne s vami pokračoval na duchovnej ceste, ktorá  
vedie k Svetovým dňom mládeže 2023 v Lisabone. Minulý rok, krátko predtým, ako sa rozšírila  
pandémia, som podpísal posolstvo, ktorého témou bolo Mládenec, hovorím ti, vstaň!  (Lk 7, 14).  
Vo svojej prozreteľnosti nás Pán už vtedy chcel pripraviť na ťažkú skúšku, ktorú práve prežívame.Všade vo svete ľudia 
trpia v dôsledku straty svojich blízkych a sociálnej izolácie. Zdravotné riziká zabránili aj vám, mladým – ktorí ste 
prirodzene orientovaní navonok – vychádzať von a ísť do školy, na univerzitu, do práce, aby ste sa spolu stretli... Ocitli 
ste sa v náročnej situácii, akej ste neboli zvyknutí čeliť. Tí, ktorí to ťažšie zvládali a nenašli podporu, sa cítili 
dezorientovaní. Boli ponorení v rôznych problémoch, či už rodinných, alebo spojených s nezamestnanosťou, depresiou, 
osamelosťou alebo závislosťou, nehovoriac o nahromadenom strese, napätiach a výbuchoch hnevu, o raste násilia. 
    No, vďaka Bohu, to je len jedna strana mince. Ak nám táto skúška ukázala naše slabosti, ukázala nám aj naše 
cnosti, medziiným našu ochotu k solidarite. V každej časti sveta sme videli mnohých ľudí, medzi nimi aj veľa mladých, 
ktorí pomáhali zachraňovať životy, zasievali nádej, bránili slobodu a spravodlivosť, pôsobili ako tvorcovia pokoja a 
budovatelia mostov. 
    Keď upadne mladý človek v istom zmysle upadne aj ľudstvo. Avšak platí aj to, že keď sa mladý človek pozdvihne, 
akoby sa pozdvihol celý svet. Milá mládež, aký veľký potenciál je vo vašich rukách! Akú silu nosíte vo svojich srdciach! 
Dnes opäť Boh hovorí každému z vás: „Vstaň!“. Z celého srdca dúfam, že toto posolstvo nám pomôže pripraviť sa na 
nové časy, na novú stránku dejín ľudstva. No nie je možné začať nanovo bez vás, drahí mladí. Ak chce svet povstať, 

potrebuje vašu silu, vašu vášeň, vaše nadšenie. A v tomto zmysle by som sa chcel spolu s vami zamyslieť nad úryvkom 
zo Skutkov apoštolov, v ktorom Ježiš hovorí Pavlovi: Vstaň! Ustanovím ťa za svedka toho, čo si videl (porov. Sk 26,16). 
    Verš, z ktorého vychádza téma Svetového dňa mládeže 2021 je úryvkom zo svedectva, ktoré vydáva Pavol pred 
kráľom Agrippom po svojom uväznení. Pavol, ktorý bol kedysi nepriateľom a prenasledovateľom kresťanov, je teraz 
súdený práve pre svoju vieru v Krista. Po temer dvadsiatich piatich rokoch rozpráva apoštol svoj príbeh a opisuje 
osudovú udalosť stretnutia s Kristom. 
    Pavol vyznáva, že v minulosti prenasledoval kresťanov, až kým ho jedného dňa – cestou do Damasku, kde šiel 
niektorých zatknúť – nezahalilo spolu s jeho spoločníkmi svetlo „jasnejšie než žiara slnka“. Avšak len on počul „hlas“: 
Ježišov hlas, ktorý ho zavolal po mene: „Šavol, Šavol!“ ...                         (Celý text v dokumentoch kbs.sk) 
 

UPOZORNIENE: Návšteva hrobu Otca Jana Langa na cintoríne v Morden 
V sobotu 30. októbra vás pozýváme k modlitbe za zosnulých pri Spomienke na všetkých verných zosnulých. Stretneme 
sa na stanici metra Morden o 10.00 hod. a pôjdeme na hrob Otca Jana Langa na blízkom cintorine. Po motlitbe sa 
môžeme stretnúť pri káve oproti stanici Morden. Prineste si sebou sviečky na zapálenie. Slovenská katolícka misia v Londýne    

 

ZPRÁVY Z DOMOVA 
Krajanská konference v Praze 
Stálá komise senátu parlamentu České republiky pro krajany žijící v zahraničí uspořádala ve dnech 7. a 8.října 
konferenci v senátě pod záštitou předsedy senátu Miloše Vystrčila ve spolupráci s ministerstvem zahraničí, Akademií 
věd a Mezinárodním koordinačním výborem zahraničních Čechů. Konference v jednacím sále Valdštejnského paláce se 
zúčastnilo na 120 krajanů z dvanácti zemí. Tematem byla „Úloha a místo zahraničních Čechů v bilaterálních vztazích 
a aktuální potřeby České republiky“.       
    Účastníci se poklonili památce senátora Tomáše Grulicha, dlouholetého předsedy stálé komise senátu pro krajany 
v zahraničí, který zemřel v srpnu 2020 ve věku 69 let. Usilovně se zasazoval o  korespondenční volby zahraničních 
krajanů. Na toto téma promluvil jeho nástupce ve funkci senátor Tomáš Czernin. Zdůraznil, že tento záměr bude 
prosazovat nadále dokud nedosáhne jeho završení. Zdravici přednesl ministr zahraničí Jakub Kulhánek.  
    Mezi řečníky byl Stanislav Brouček z Etnologického ústavu AV ČR, který hovořil o české migraci do Francie , Petr 
Bísek zhodnotil bilaterální  vztahy a potřeby krajanů v USA. O potřebách krajanů ve Spojeném Království a příspěvku 
londýnského Velehradu do bilaterálních vztahů promluvil Milan Kocourek. Moderátory konference byli předseda 
Mezinárodního koordinačního výboru zahraničních Čechů Miroslav Krupička a spisovatelka Milena Štráfeldová. /MK/ 
 

Opětný nárůst koronavirových čísel začíná znepokojovat i v ČR 
Poslední dva týdny začal denní počet nových nakažení v ČR stoupat a dosáhl čtyř tisíc (217 na sto tisíc) a v naprosté 
většině jde o neočkované. To je sice jen méně než desetina britských denních počtů, ale v ČR bylo očkováno dvěma 

dávkami pouze 57 procent občanů, tedy méně než např. rakouských 65 procent, či britských 73 procent. Nejhorší je 
prý Ostravsko. V nemocnicích je už tisícovka osob a počet úmrtí dosáhl deseti osob za den. Přitom, očkování jakoby 

ustalo a popírači covidu jsou velmi hlasití.... Škoda! 

********************************************* 
           The Friends of Czech Heritage zvou srdečně krajany na přednášku Martyna Bonda   
 
 

A Castle in Bohemia, an Austro-Japanese Count, and the Future of Europe 
 

 neboli příběh hraběte Richarda Coudenhova-Calergiho, meziválečného diplomata a zastánce sjednocení Evropy                               

 30. listopadu v 18.30 v sále velvyslanectví ČR, 26-30 Kensington Palace Gardens, London W8 4QY 
         

 

       
 

          Vstupné 15 liber, včetně skleničky vína. Online booking na www.czechfriends.net   
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http://www.czechfriends.net/


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

ZPRÁVY Z DOMOVA 
Nové lékařské koncilium o stavu prezidenta 
Jak všem známo, prezident Miloš Zeman se dále nachází v 
intenzivní péči Ústřední vojenské nemocnice v Praze ve velmi 
špatném stavu. Kolují dokonce návrhy prohlásit jej za  
neschopného vykonávat funkci. O tom jak dál, by se mělo  
nyní poradit nově vzniklé lékařské koncilium odborníků v  
počtu devíti specialistů, včetně ředitele nemocnice, Zemanova  
ošetřujícího lékaře Miroslava Zavorala a dalších. Koncilium by 
mělo dostat na přelomu října a listopadu podklady o stavu  
prezidenta a začátkem listopadu vydat zprávu pro veřejnost.  
 

Jiří Suchý: devadesátiletý mladík             Záběry z hojně navštívené vernisáže výstavy (manželů Kratochvílových) o                                                

Písničkář, textař, herec, skladatel a spolu s Jiřím Šlitrem      310.čs. stíhací peruti RAF v Brně (foto Roman Brázdil) 
ústřední postava mnoha desetiletí existence pražského divadla  
Semafor od šedesátých let, Jiří Suchý, se dožil devadesáti let.  
Celá plejáda jeho písniček se stala novým folklórem čs.  
prostoru a není snad jednoho krajana, který by také neznal  

něco z produkce Semafóru, jehož je Suchý stále ředitelem. A  
Suchého zásluhou, jsou v Semafóru dál činná jména jako Jitka  
Molavcová, Luďěk Sobota, Jiří Štědroň a mnoho dalších. Suchý  

vedl divadlo úspěšně i peripetiemi zásahů komunistického  
režimu, kterému se ideologicky leccos nelíbilo a dokázal  
zvítězit a jeho elán nepřekvapuje ani dnes. Blahopřejeme 
 

 

DOPIS Z PRAHY: Volby v Čechách 
Měl jsem velikou radost, že ve volbách (do dolní sněmovny parlamentu) zvítězila středopravice. Komunisti 
propadli (pod pětiprocentní hranici přístupu do sněmovny). To mě nepřekvapilo. Překvapen jsem trochu byl, 
že neprošli ani sociální demokrati, dokonce že nebyli ani první mezi “propadlými”, i když od prvního 
propadlého (hnutí Přísaha) je dělilo pouze pár setin procenta. 
    Z voleb vyšla jako vítěz koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP09), o fous před Babišovou ANO. ANO při tom 
má nyní o jedno místo ve sněmovně víc než SPOLU. To - jak mi kdosi vysvětlil - je dáno českým vynálezem 
kroužkování. Třetí nejsilnější silou vzešlou z voleb je další koalice, v níž se spojili PIRÁTI a strana 
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ. PIRÁTI - jak mi taky kdosi vysvětlil - jsou vlastně Zelení. Moc nechápu, jak se 
dostali na pravici. No, úspěšní moc nebyli. 
   Ty dvě koalice hned po volbách podepsaly, že jdou spolu, což jim dává nadpoloviční většinu v parlamentu 
(tedy v jeho dolní sněmovně), a taky právo sestavovat příští českou vládu. Jejím předsedou má být pan 

profesor Fiala, který se mi jeví jako slušný člověk. 
   Po tom, co ve volbách propadly levicové strany, bude hlavní opozicí Babišovo hnutí ANO.  Náš dosavadní 
premiér - pan Babiš - sice nejprve prohlásil, že když nevyhraje tak půjde od toho. Pak si to ale rozmyslel. Já 
si myslím, že přišel na to, že mu poslanecká imunita může v budoucnu ušetřit cestu na Pankrác. 
Aby toho nebylo málo, tak nám také hned o volebním víkendu odvezli na jednotku intenzivní péče do 
vojenské nemocnice prezidenta Miloše Zemana. Neřekli moc o jeho stavu, vlastně neřekli vůbec nic. Mě to 
dělá trochu starosti. Ne, že bych měl k prezidentovi sympatie, ale Zeman a já nejsme moc daleko od sebe, co 
se data narození týká. Ovšem já neholduju alkoholu tak jako on. 
    Situace se Zemanem je zapeklitá: nevíme co mu je, a česká Ústava na podobný stav příliš nepamatuje. 
Je těžko posoudit zdali věci dospěly k převodu prezidentských pravomocí (a zde se jedná především o to 
propustit “starou” a jmenovat “novou” - z voleb vzešlou - vládu) podle paragrafu 66 Ústavy. Osobou, která 
by v takovém případě přejala povinnosti prezidenta je zřejmě paní Pekarová-Adamová, která se má stát 
novou předsedkyní dolní sněmovny. 
    Za Zemanem do nemocnice, bez vědomí jeho ošetřujícího lékaře, pronikl dosavadní předseda sněmovny 
Vondráček a Zeman mu podepsal, že stará dolní komora se naposled sejde 8. listopadu. Což je ale nejzazší 
termín, ve kterém se musí sejít v každém případě, takže to velký rozdíl nedělá, podpis-nepodpis. 

Měl jsem trochu divný pocit, když jsem psal tyhle věci, které v Čechách ví každé malé dítě. Ovšem v Anglii to 
zase tak jasné nebude, a tak jsem si myslel, že nebude na škodu, když zrekapituluju zásadní fakta. Pokud 
jste čekali nějakou kratochvíli, tak holt musíte počkat na příští měsíc. 
                                                   Z královských Vinohrad všechny zdraví Honza Krátký 

********************************************* 
          Britská skupina Spoločnosti pre vedy a umenia SVU pozývá krajanov na zoomovú prednášku 
                                                

                     Dr. Jitky Štollovej z University of Cambridge:  Profily zla v politice 

                     V sobotu 20. novembra o 18tej hodine 

                Koordináty Zoomu k dispozícii na website SVU – https://www.svu2000.org/london/ 

***************************************************                                                                                                                                           
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*************************************************** 
ZPRÁVY Z DOMOVA VE ZKRATCE           

o  Volby v ČR, jako tomu často bývá, udělaly čáru přes rozpočet předvolebním průzkumům a předpovědím. Jak už 
známo, povolební pat nyní čeká na zprávu o zdraví a schopnosti prezidenta vykonávat funkci, poté co expremiér 
Andrej Babiš prohlásil, že po prohraných volbách půjde do opozice. Prezident se ještě před nejnovějším onemocněním 
vyjádřil opačně, že totiž Babiše jmenuje, neb vede největší stranu (ne hnutí)  o   Vůdce vítězné koalice a premiérský 
kandidát Petr Fiala prohlásil, že nebude naléhat na prezidenta ohledně urychlení jednání o jmenování nové vlády 

s podporou 108 poslanců, ale koaliční smlouvu chce mít už začátkem listopadu.  O   Slovenská policia má nový dôkaz 
proti ex-premiéru Robertu Ficovi, ktorý už dľho opakuje, že obvinenia a kauzy sú vymyslené. Policia nahrála rozhovory 
Fica v poľovnickej chate s ex-ministrom Kaliňákom, advokátom stíhaného policajného prezidenta a s Miroslavom 
Bödörom, otcom obvineného oligarchu z Nitry, ktorý maľ byť kápom organizacii, ovplyvňujúcej policiu a portál 

Aktuality.sk všetko zverejnil. Bödör už skončil vo vezení.   O   V Čechách došlo na Prachaticku k nálezu 1300 kg 

masa na kebaby, které je neznámého původu, nebo s prošlým povolením ke zpracování. Stejně tak byly uzavřeny dva 
nelegální mrazírenské sklady bez potřebného povolení a zaměstnanci byli zatčeni. Média tvrdí, že letos v červnu bylo 
v podobné operaci zrekvírováno jeden a půl tuny kuřecího masa se salmonelou v Blatné u Strakonic. O  Pokrok môže 
byť nepríjemný. Košice teraz majú kompletné diaľničné spojenie s Bratislavou. Problém je, že cez Maďarsko, ktoré 
dokončením diaľnice M30 medzi Miskolcom a obcou Tornyosnémeti pri hranici na juh od Košíc, vytvorilo nové spojenie 
napojením na R4 do mesta. Slovensko má ale náplasť na ranu ve forme nového 8km obchvatu Prešova, ktorý ušetrí 
vodičom 19 minút.  O   Covidová situácia na Slovensku je horšia než v ČR: 3000 novo nakazených, 18 obetí a 1200 
v nemocniciach. Problémom je, že zaočkovaných je iba 45 procent! Najhoršia je situácia v severných okresoch.  O 
V Praze už zbývá k pokrytí mobilním telefonním signálem jen pět stanic metra: Střížkov, Prosek a Letňany na lince C a 
Rajská zahrada a Černý most na lince B. Výjimkou je stanice Jiřího z Poděbrad, kde probíhá celková rekonstrukce. 

O    Bývalý guvernér české centrální banky Miroslav Singer (nyní hlavní ekonom Generali CEE Holding), tvrdí 
v rozhovoru pro Lidové noviny, že český pracovní trh je přehřátý a čekají zemi těžké časy s tím, že některá pracovní 
místa už nebudou po covidu zapotřebí a zmizí.   

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

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 konají na zoomu jednou měsíčně v neděli ve 14 hod          sa opäť konajú o 13 tej (slovensky/česky) a 19.30 v nedeľe a                
Obnovení bude ještě 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 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 

***************************************************                                                   
Vydává a rozesílá Správní výbor charity Velehrad London (Publisher : Velehrad London, Charity registered in England and Wales (number: 1154836) and a company limited by    
 guarantee (registered company No.: 08684201) Reg. offices: 39 Lonsdale Road, Barnes, London, SW13 9JP) a rediguje v tradicích Věstníku a Londýnských Listů Mgr J.M. P.Jůn 
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