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Vánoce přicházejí provázené  
obavami doma i v Británii 
Vánoce jsou opět téměř zde, ale letos je opět vše trochu jinak,  
než by mělo být.  Vzhledem k obavám z opětného nárůstu  
covidové nákazy, jakoby měly Vánoce být už zítra, aby je  

zákazníci náhodou nepropásli. Ne tedy Vánoce, ale přece  
mohutné nákupy před nimi. Televizní reklamy překypují  
nabídkou všeho možného, od hotových ,,zaručeně těch  
na světě nejlepších jídel‘‘, až po spotřební zboží. Jakoby Vánoce 
byly svátky obžerství a hedonismu. Navíc, díky včasnému 
odvržení tendencí minulých let komerčně neúspěšných pokusů  
zastánců ,,politické korektnosti‘‘ - kdy se mělo slovo Vánoce  
nepoužívat a nahrazovat výrazem ,,svátky‘‘ – vše je opět po  
starém. A musí být -- obchody se přece všemožně snaží zahojit  
ztráty lockdownu a v situaci, kdy jim hrozí jeho opakování, to  
ani nepřekvapuje. Naštěstí po ně, se polovina Britů chystá i 
o Vánocích nechat si dovézt do domu už hotové ,,junk food‘‘. 
     Když už se nehovoří o nakupování a dárcích, smrskává se  
vše dál pod hlavičku americké obdoby ruského Dědy Mráze,  
nadělujícího komínem. Do toho zaznívají tóny koled, často  
bezeslov. V jednom z ,,vánočních‘‘ televizních filmů se chlapec  
ptá, co a proč Vánoce jsou a dostává jen rozpačitou odpověď  
o nadělování dárků v rodinném kruhu. Nic víc... 
      Skutečnost, že se to vše děje jako radostná připomínka  
narození Mariina božího děťátka v jeslích za hradbami judského  
Betléma, se jaksi vytratila. Možná ne ale všude ve světě, neboť  

vidět vše prizmem odkřešťanštělé Evropy, není určitě celou  
skutečností. Ani vlastně zde, hlavně mimo Londýn, ve vesnicích 
a městečkách -- dál od korupčníků, sociálních inženýrů,  
metropolitních pseudointelektuálů, snobů či ,,sociálních  
horolezců‘‘, jak je nazval jeden náš spisovatel -- se dál pečou 
,,Christmas cookies‘‘, krmí husy a krůty, jako kdysi a nejen to! 
      Ano, tam, dál od toho všeho, ,,jako ve staré Anglii‘‘, se chodípo koledách a děti znají jejich slova, zpěváčci chodí 
k místnímu vánočnímu stromu na návsi zazpívat a do věží vyzvanět na zvony a budou ,,půlnoční‘‘. Jako na mnohých 
vánočních kartách v britských charitativních obchůdcích. Vůbec jim nevadí, že nestihli Black Friday na místní High 
Street. Na koupi dárků toho tam letos určitě více než dost zbyde a obchodníků pak bude člověku až líto. A vlastně se 
lze radovat, že Vánoce nyní s námi slaví lidé po celém světě, často bez ohledu na náboženskou příslušnost, i když třeba 
jinak. Konec konců, těch ,,spravedlivých‘‘ jsou jistě miliony, takže vlastně důvodů k pesimismu není zas až tak mnoho.  
      Zbývá jen popřát krajanům radostné Vánoce, ve vnitřním slova smyslu. Oprostit se od starostí a covidu, pokud to 
jen bude možné (v ČR i SR je hůř a už platí nové dočasné lockdowny). A co do čísel, vynásobme si ta nová česká (byť 

snížených počtů nakažených denně) 6x do britského průměru). Zbývá však stále naděje do Nového roku!/jn/                                       

*************************************************** 
                                               Správní rada londýnského Velehradu srdečně zve krajany na zoomovou  

                       tradiční předvánoční českou mši v neděli 12. prosince ve 14 hodin  

 Registrace předem na: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAtdequqz4tG9epk5sYIwnjy10HcLjMRPLo  pak pošlou detaily            

       a adventní posezení se zpěvem koled, ochutnávkou cukroví* a svařeného vína  
  

                     v neděli 19. prosince od 14.30 do 17.30 na londýnském Velehradě 
       

                39 Lonsdale Rd, Barnes, London SW13 9JP      Hammersmith Bridge pro pěší otevřen, autobusy od metra a od mostu 
     

 * Pokud můžete, přineste také ochutnat to vaše         Info: Marta Tomská:( 07858-054777) Přihlašte se prosím předem na: contact@velehrad.org.uk 
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  KRAJANŮM RADOSTNÉ A  
  POŽEHNANÉ VÁNOCE 2021 A 
  MNOHO ŠTĚSTÍ V NOVÉM ROCE 

 

Jeden z mnoha betlémů v ČR. Nejznámější je v Muzeu betlémů v 
Třebechovicích pod Orebem, ale určitě není jediný, který stojí za 
pozornost. V době Vánoc se pořádají i různé výstavy betlémů, již 
tradiční je každý rok například v Muzeu Karlova mostu v Praze. Ve 
výrobě Betlémů má Česká republika dokonce i jedno celosvětové 
prvenství – největší betlém na světě totiž vyrobil řezbář Jiří Halouzka 
z Jiříkova. V prosinci r. 2007 mělo jeho dílo 138 dřevěných soch 
v životní velikosti. Info a foto převzaty z webu milujivanoce.cz 

 

http://www.velehrad.org.uk/
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAtdequqz4tG9epk5sYIwnjy10HcLjMRPLo
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SPRÁVNÍ RADA INFORMUJE  

Velehrad je opravdu dál otevřen! 
Jak jsme už informovali v minulém čísle – a je to možná dobré 
zopakovat, 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 je možné získat na  
contact@velehrad.org.uk  
   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  
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                           
se o děti, pomohl poklidit nádobí atd. Náš tým je malý a uvítáme,  
když se k nám přidáte. Prosíme kontaktujte Ludmilu Stáně na      

ludmila@velehrad.org.uk 
 

ZPRÁVY Z LONDÝNA A KOMUNITY 

Konec listopadu ve znamení krajanských 
aktivit v Londýně... 
Předseda Senátu Miloš Vystrčil s delegací z Prahy se v pátek,  
19.listopadu sešel na českém velvyslanectví na pracovním  
obědě s několika zástupci krajanských spolků, českých škol a  
studentů, za přítomnosti velvyslankyně  Marie Chatardové 
(viz foto) a informoval se o stavu krajanských aktivit v Británii. 
    Poté měli krajané opět možnost zaposlouchat se do hudby 
Smetanova kvarteta v londýnské Wigmore Hall a když je řeč o  
hudbě, stojí za to rozhovor našeho londýnského skladatele  
Karla Janovického (ex-šéfa české BBC) na webu Velvyslanectví. 
    Měsíc ovšem začal na Zoomu tradiční českou velehradskou 
mší, s Otcem Tomášem Roulem z Říma na téma dušičkové.  
Promluva zkoumala vnitřní zápas člověka o konání dobra. 
    Pak probíhal už tradiční filmový festival nové české tvorby na  
Notting Hill Gate, organizovaný Českým centrem, v SVU  
přednášela dr. Jitka Stollová z Cambridge na téma zla v politice 
(důležíté téma zde i ve vlasti). BCSA spoluorganizovala s UCL 
SSEES seminář o 100.výročí úmrtí slovenského buditele Pavla  
Orszagha Hviezdoslava. V restauraci Bohemia House ve West  
Hampstead začala výstava ke 100. výročí narození hrdiny i  
naivní oběti víry v sovětský komunismus, Alexandra Dubčeka.  
     K zajímavým vzdělávacím akcím pro hudební mladé  
naděje patří každoročně festival Emmy Destinnové s finálem  

už 12. soutěže pěvců na Velehradě, v pátek 26.listopadu a          Shora dolů: Velvyslankyně Chatardová s delegací Senátu; z velehradské 
české árie a písně zazněly v podání pěti  sopránistek a tenoru.   mše; setkání senátorů a zástupců krajanů a finále soutěže Emmy Destinnové  

1.cena (sponsor Velehrad London) – Caroline Taylor; Cena         z finále soutěže Emmy Destinnové - s Karlem Janovickým v akci v porotě 
české písně (sponsor Robert Hendra) – Nikola Uramová; Cena  
Dvořákovy společnosti – Sam Utley; Cena za nejlepší doprovod (sponsor Lady Grenfell-Baines) – Max Bilbe. Gratulace! 

*************************************************** 
              BCSA - British, Czech and Slovak Association zve krajany srdečne na speciální předvánoční večer 

 ,,Get Together‘‘ 8. prosince, 19 - 22 hod. v restauraci Bohemia House, 74 West End Lane, NW6     
 

              ,,vyměnit si zážitky minulých Vánoc, ochutnat cukroví a zazpívat si pár koled a vánočních písní‘‘ 
                            

                                  BCSA prosí o včasnou rezervaci, kvůli velikosti sálu:  bcsa@bcsa.co.uk 
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ZPRÁVY Z LONDÝNA A KOMUNITY 

Za Evou Sharpovou – pilířem českého BBC a  
poté i kulturního života v Praze 
25. října 2021 zemřela v Praze zaopatřena poslední svátostí po  
dlouhé nemoci paní Eva Sharpová (rozená Šimková). Dědeček  
byl úspěšným podnikatelelem a ve dvaadvaceti letech  ji proto  
navzdory výbornému prospěchu vyhodili ze studií práv.  
Vystudovala španělštinu, ale odpovídající trvalé zaměstnání jí  
nebylo umožněno. Provdala se do Anglie, kde po léta pracovala  
jako redaktorka českého vysílání BBC.  
    V roce 1990 se vrátila do Prahy, restituovala rodinný majetek  
a štědře podporovala řadu charit. Jako skvělá a temperamentní  
hostitelka nikdy v životě nezradila své přesvědčení. Vytvořila si     Eva Sharpová v pořadu ČT A. Přibyla, Pavol Orszagh Hviezdoslav a tři 
řadu přátel mezi osobnostmi z kuturního života. Se zkušeností     záběry z letošní vzpomínky na naše hrdiny v Brookwoodu: Zástupce 
polyglotní editorky pomáhala časopisům i autorům hmotně a       velvyslankyně Chatardové Michal Strouhal a organizátorka akce, Gerry 
 radou.  Odmítala mnoho historických i nových bludů, dokázala   Manolas z MAFCSV (napravo) během zahájení vzpomínky 
vždy hájit pravdu navzdory současným pomatenostem. Její popel  
bude uložen v rodinné hrobce na Malvazinkách. Podle Evina  
přání byla 19. listopadu  ve dvanáct hodin sloužena zádušní   
mše v chrámu Nanebevzetí Panny Marie na Strahově. Tam se s 
ní mohli rozloučit její přátelé. /dr.VS/.  
 

Vzpomeneme našich zemřelých v prosinci  
Budou mezi nimi stíhač z čs. 312. československé stíhací 
perutě RAF (a také 32. a 258. perutě RAF) škpt František  
Štička (16.12. 1980), a také disident a první polistopadový                                             

prezident Václav Havel (18.12.2011), věrný farník Antonín                                          
Kuča (19.12.2015) a dálší voják, plk František Kaplan                                                
z 1.čs. obrněné brigády u Dunkirku (25.12.2013). Už v listopadu                                                 
 (4.11) jsme vzpomněli skonu generála v.v. Stanislava Hněličky,                                               
člena 11. čs. pěšího praporu v Palestíně, 200. čs.                                                       
protiletadlového praporu v Tobruku i 1.čs. obrněné brigády,                                            
nositele Řádu bílého lva a dvou válečných křížů. 
 

Letošní Brookwood překvapil skvělou účastí 
Po loňské více než hubené vzpomínce na naše válečné hrdiny  
v československé části vojenského spojeneckého hřbitova v  
Brookwoodu u Wokingu, kdy vzdali kvůli lockdownu hold pouze  
diplomaté a představitelé MAFCSV, letošní vzpomínka překvapila. nezvyklou 
Mohutností i organizovaností ve srovnání s těmi předcovidovými, 
a také širší participací místních i celostátních organizací, celkem  
ke čtyřicítce, včetně ozbrojených složek i kadetů, čs. škol. Snad 
fotografie poskytují alespoň částečnou představu o rozsahu  
akce, která se konala už po uzávěrce minulého čísla. Kromě  
organizátorů se zúčastnili zástupce velvyslankyně ČR Michal 
Strouhal a její manžel Benoit Chatard, vojenští přidělenci ČR a  
SR a zástupci bratrských veteránských organizací Polska a  
dalších zemí a vystoupily i děti Czech School Without Borders  
London, Czech school Berkshire, Czech School Surrey a 
České a slovenské školy Okénko v Londýně s hymnami ČR, SR a  

Velké Británie. Opravdu nezapomenutelná akce.  
    Z očekávaných akcí v prosinci (a dejte nám vždy vědět o měsíc  
dříve, abychom upozornili odběratele), ještě připomínáme  
křest knihy ex-velvyslance Libora Sečky o jeho ,,Misi Never  
Forgotten‘‘ na velvyslanectví ČR a o výstavě inspirativních  
ilustrací Erbenovy Kytice a Němcové Babičky Mílou Fürstovou,  

známou českou londýnskou malířkou a výtvarnicí, též na velvyslanectví.  
 

Czech National Trust odložil akci Havlova Praha kvůli covidu v ČR 
Dr Irena Edwards, předsedkyně Czech National Trust/Czech National Trust Abroad, oznamuje, že plánovaná akce 
,,Václav Havel’s Prague‘‘ musela být odložena kvůli covidovým restrikcím v ČR. \přednášející, profesor Zdeněk Lukeš 
nemůže přijet a tak se akce odkládá na jaro... Více: https://www.czechnationaltrust.org/en/cnta-en 
 

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

                   Výstava u příležitosti stých narozenin Alexandra Dubčeka 
 v restauraci Bohemia House (Český a slovenský nár. klub, obnovený pod novým vedením), 74 West End Lane, NW6 
 

                                            bude pokračovat minimálně až do 5. prosince 
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DUCHOVNÉ SLOVO 

Apoštolský list pápeža Františka o význame a dôležitosti betlehemských jaslí 
Nádherný obraz vianočných jaslí, taký vzácny pre kresťanov, nikdy neprestane vzbudzovať úžas a  
zvedavosť. Zobrazenie Ježišovho narodenia je samo osebe jednoduchým a radostným ohlásením  
tajomstva o vtelení Božieho Syna. Betlehemské jasle sú ako živé evanjelium vystupujúce zo strán  
Svätého písma. Keď kontemplujeme vianočný príbeh, sme pozvaní vydať sa na duchovnú púť,  
priťahovaní pokorou Boha, ktorý sa stal človekom, aby sa stretol s každým mužom a ženou.  
Prichádzame na to, že jeho láska k nám je taká veľká, že sa stal jedným z nás, aby sme sa my mohli zjednotiť s ním.  
    Týmto listom chcem podporiť krásnu rodinnú tradíciu prípravy betlehemských jaslí v dňoch pred Vianocami, ale aj 
zvyk vystavovať ju na pracovisku, v školách, nemocniciach, väzeniach a na námestiach. Veľká predstavivosť a kreativita 
sa vždy ukazuje v použití najrozličnejších materiálov na vytvorenie malých, krásnych umeleckých diel. Ako deti sa od 
našich rodičov a starých rodičov učíme odovzdávať túto radostnú tradíciu, ktorá v sebe ukrýva bohatstvo ľudovej 
zbožnosti. Mám nádej, že tento zvyk nikdy nestratíme a že všade tam, odkiaľ sa vytratil, môže byť znovu objavený a 
oživený. 
    Pôvod vianočných jaslí nachádzame predovšetkým v niektorých detailoch o Ježišovom narodení v Betleheme, tak ako 
nám ich opisujú evanjeliá. Evanjelista Lukáš jednoducho hovorí, že Mária "porodila svojho prvorodeného syna, zavinula 
ho do plienok a uložila do jasieľ, lebo pre nich nebolo miesta v hostinci" (2, 7). Pretože Ježiš bol uložený do jasieľ, scéna 
narodenia je v taliančine označovaná ako presepe, z latinského slova praesaepium, čo znamená "jasle".  

    Keď prišiel na tento svet, Boží Syn bol uložený na miesto, z ktorého sa kŕmia zvieratá. Seno sa stalo prvou postieľkou 
pre Toho, ktorý sa mal zjaviť ako "chlieb, ktorý zostúpil z neba" (Jn 6, 41). Na svätého Augustína, spolu s ďalšími 
cirkevnými otcami, táto symbolika urobila silný dojem: "Položený do jasieľ (kŕmidla), stal sa našou potravou" (Sermon 
189,4). Skutočne, scéna Narodenia pripomína viacero tajomstiev Ježišovho života a približuje ich naším každodenným  
životom.  
o   Vráťme sa k počiatkom vianočných jaslí, ktoré sú nám také blízke. Predstavme si, že sa nachádzame v malom 
talianskom meste Greccio, neďaleko Rieti. Svätý František sa tam zastavil, pravdepodobne na spiatočnej ceste z Ríma, 
kde 29. novembra 1223 dostal potvrdenie svojej regule od pápeža Honória III. František predtým navštívil Svätú zem a 
jaskyne v Grecciu mu pripomenuli krajinu v Betleheme. Mohlo to byť aj tak, že "Chudáčika z Assisi" sa dotkli mozaiky 
rímskej Baziliky Santa Maria Maggiore, ktoré zobrazujú Narodenie Ježiša – v blízkosti miesta, kde sa podľa starobylej 
tradície uchovávajú drevené súčasti jaslí. 
o     Františkánske Pramene detailne opisujú, čo sa vtedy stalo v Grecciu. Pätnásť dní pred Vianocami požiadal František 
jedného z miestnych mužov, ktorý sa volal Ján, aby mu pomohol uskutočniť sen "oživiť spomienku dieťaťa, ktoré sa 
narodilo v Betleheme; uvidieť natoľko, nakoľko je to len možné mojimi telesnými očami; to nepohodlie jeho detských 
potrieb; to, ako ležal v jasliach a to, ako v blízkosti vola a osla, čo stáli pri ňom, bol položený na posteľ zo sena."1 Jeho 
verný priateľ hneď išiel pripraviť všetko, o čo ho svätec požiadal.  
o     25. decembra prišli do Greccia bratia z rôznych končín, spolu s ľuďmi z miestnych usadlostí, ktorí doniesli kvety a 
fakle na osvetlenie tej svätej noci. Keď dorazil František, našiel jasle naplnené senom, vola a osla. Všetci, čo tam boli, 
zažili novú a neopísateľnú radosť v priebehu vianočného  výjavu. Kňaz potom slávnostne celebroval Eucharistiu nad 
jasľami, a poukázal tak na spojenie medzi vtelením Božieho Syna a Eucharistiou. V Grecciu neboli žiadne sochy; scénu 
Betlehemských jaslí spolu inscenovali a prežili všetci, čo tam boli.2 
     Takto sa začala naša tradícia: so všetkými, ktorí sa zišli okolo jaskyne, v bezprostrednom spojení pôvodnej udalosti a 
tých, čo mali účasť na jej tajomstve. 
     Tomáš z Celana, prvý životopisec svätého Františka, poznamenáva, že túto jednoduchú a dojemnú scénu sprevádzal 
dar nádhernej vízie: jeden z prítomných uvidel betlehemské Dieťa, ako leží v jasliach. Na Vianoce roku 1223 od 
betlehemských jaslí "všetci odchádzali domov s radosťou".3 
     S jednoduchosťou tohto obrazu svätý František vykonal veľké dielo evanjelizácie. Jeho vyučovanie sa dotklo sŕdc 

kresťanov a aj dnes ponúka jednoduchý, ale autentický spôsob zobrazenia krásy našej viery. Naozaj, miesto, kde sa 
odohrala prvá jasličková scénka, vyjadruje a vzbuduje tieto pocity. Greccio sa stalo útočiskom pre dušu: stálosť hôr 
zavinutá v tichu...                                                                                                   (Celý text v dokumentoch kbs.sk)    

********************************************* 
Hrob Otce Jana Langa SJ na londýnském 
hřbitově a krematoriu v Mordenu 
Od nedávné dušičkové poutní návštěvy slovenské katolické  
mise v Londýně (14 Melior Street Bermondsey, London  
SE1 3QP · 020 8682 7880 a www.scmlondon.org  ) na 

hrobě Otce Langa požádalo  

redakci několik krajanů o přesné 
instrukce, jak hrob snadno nalézt.  
Buď tam kdysi byli s větší  
skupinou a tak jim přitom uniklo,  
kudy šli, či podobně. Jesuité  
ve Farm Street potvrdili, že jde 
o hrob číslo 420 v sekci ‘‘Y‘‘  
napravo od kaple, když se jde  
od vchodu na hřbitov. Tedy zde 
druhá červená sekce nalevo od 
kaple na mapce. Hrob je blízko  
cesty mezi sekcemi Y a R... 
 

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

Tragedy and Triumph – Brookwood 1940 - 1955 
Tentokrát spíše napínavá kronika boje o československou část spojeneckého válečného 
Hřbitova v Brookwoodu z pera George Edwarda Scotta, jehož otec sloužil v čs. armádě ve 
Francii, trénoval na výsadkáře SOE ve Skotsku nakonec obléhal s čs. obrněnou divizí  
generála Lišky nacistickou posádku v počtu 12.000 v Dunkirku. Po únoru rodina odešla  
do Británie a George začal později radit Imperial War Museum ohledně čs. účasti ve  
válce, organizoval několik výstav a podporoval naši asociaci legionářů. Nakonec založil  
trust na podporu čs. hřbitovního pozemku v Brookwoodu, který poté začal postupně a  
po nejrůznějších peripetiích získávat podporu a nynější podobu. Nyní Scott zůstává  
čestným členem výboru Memorial Association for Free Czechoslovak Veterans (MAFCSV). 
   Kniha tedy zaujme především širokou vrstvu našich přátel Brookwoodu a památky  
veteránů, ale je i dobrou historickou pomůckou a připomínkou skutečnosti, že to vše  
nebylo vůbec lehké vybojovat a vybudovat. Vydala MAFCSV, info: chair@mafcsv.co.uk  

 

ZPRÁVY Z DOMOVA  

Prezident Zeman jmenoval prof. Fialu premiérem 
Prezident ČR Miloš Zeman jmenoval v neděli 28. listopadu odpoledne (téměř po uzávěrce tohoto čísla) premiérem vůdce 
koalice ODS/SPOLU profesora Petra Fialu premiérem. Učinil tak během poněkud bizarní ceremonie na zámku 
v Lánech, kdy byl od něj kvůli covidu, kterým se po příjezdu z nemocnice v Lánech nakazil, izolován v invalidním 
vozíku v jakémsi plastovém akváriu. Nicméně, ceremonie si podržela dekorum a ČR tak má nového premiéra a 

navrženou vládu, takže era Andreje Babiše skončila. Nová vláda by také měla rozhodnout o rozsahu stavu nouze, 

údajně směrem k omezení hromadných akcí. Co se týče vztahu prezidenta a premiéra, bude zajímavé, zda prezident 
bude požadovat výměnu některých, či některého z ministrů, jak bylo naznačováno. A pochopitelně, kdo ustoupí.     
     Mezitím ovšem bude nová vláda muset začít šetřit po obrovských výdajích na covid a experti předvídají, že zejména 
na českém venkově, začnou vzpomínat, jak bylo ,,za Babiše‘‘ dobře a půda bude připravena pro jeho možnou 
kandidaturu prezidentskou. Rozhodně to nebude mít nová vláda lehké, navíc s nynějšími rekordně vysokými počty 
nově denně nakažených, pokud je nově vyhlášený lockdown (vyhlášený o půlnoci 26. listopadu ještě starou vládou) 
nesrazí. Jde o zavírání hospod a restaurací o 22 hodině, zákaz vánočních trhů – s výjimkou prodeje stromků a kaprů, 
zavření bufetů a nutnost odnosu pokrmů do domu. Vpuštěno bude jen tisíc osob na kulturní a sportovní akce a stovka 
na večírky, svatby či plesy. Školy zůstanou otevřeny. Tedy, to vše prozatím... 
 

DOPIS Z PRAHY: ,,Zatím jsem OK...‘‘ 
Nevím přesně, jak dlouho už věřím, že v Česku je nejlepší zdravotní péče na světě, ale už to je mnoho let. Uvědomil 

jsem si to, když jsem se nedávno vracel z kontroly z onkologie (první rakovinu jsem měl v roce 2001! ) a na Karláku 

jsem potkal Jirku, který v Čechách byl “na skok”, ale jinak žije a praktikuje jako doktor v Anglii. Slovo dalo slovo a 

Jirka povídal, že tam by mě po tolika letech prostě vypustili z evidence a zapomněli, že jsem nějakou rakovinu někdy 

měl. 

     Já jsem rád, že v Čechách mi tu a tam něco změřej a tu a tam něco zkontrolujou. Je fakt, že na onkologii 

vždycky  čekám dvě či tři hodiny, a taky je pravda, že už pár let se o mě nestará pan profesor, nýbrž jeho mladý 

asistent. To ale nesu hrdinně. Myslím si, že to je proto, že nejsem v tak vážném nebezpečí jako ti, co je doktor vezme 

přede mnou. 

     S Covidem je to zas trošku jinak. A nejen proto, že pohřbil už skoro tolik lidí jako ta zlořečná rakovina. Zatím 

pokaždé když myslíme, že už je Covid definitivně za námi, tak zas přijde další vlna - slyšel jsem, že tahle už je pátá. 

     Přemýšlím, jestli má vůbec ještě cenu spekulovat odkud se to vzalo. Ale těžko se tomu jeden vyhne. Teď se už zdá 

být nabíledni, že to není z netopýrů, se kterými obchodují na trzích ve Wuhanu. (Ano, někteří Číňani skutečně jedí 

netopýry.) 

Ten Wuhan z toho ale tak snadno neuteče. Je tam v Čině největší laboratoř, kde zkoumají různé patogeny. Když se 

infekce začala šířit - zřejmě z Wuhanu - jela to tam ověřit delegace Světové Zdravotnické Organizace, ovšem tu čínští 

soudruzi vodili tam, kam zrovna chtěli. Takže její zprávu bych moc vážně nebral. Únik virů z té laboratoře  se jeví 

pořád jako nejpravděpodobnější počátek pandemie. 

     V nedávné době se ukázalo, že “lovci virů” z USA posílali sebrané vzorky k prozkoumání právě do této laboratoře - 

snad aby zkoumání moc nestálo. A tak prý je tu možnost, že virus se vydal do světa od netopýrů z laoských jeskyní (jiní 

netopýři nežli v Číně) přes Wuhanskou laboratoř a přes město Wuhan. Asi se to už s jistotou nikdy nikdo nedoví. 

    Včera jsem v televizi poslouchal nějakou paní profesorku a ta říkala, že dneska už je ten virus všude, takže nejde se 

mu vyhnout, ale je možné se mu bránit. A na to je dosud jediný známý prostředek. Očkování. 

                                           Z Královských Vinohrad všechny do UK zdraví dosud negativně testovaný   Honza Krátký. 

*********************************************                                                                                                                                                                                                                       
                The Friends of Czech Heritage musejí bohužel odložit na později 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                               

                                                        Informace také na na www.czechfriends.net                                           
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***************************************************
ZPRÁVY Z DOMOVA VE ZKRATCE           
o    Slovenská vláda zavedla na dva týždne od štvrtka 25. novembra  
núdzový stav, obmedzujúci  zhromažďovanie.  Musia zatvorit  
reštaurácie a bary, fitnes centrá, kaderníctva. Otvorené ostanú  
potraviny, drogérie aj lekárne. Školy zostanú otvorené, ale na  
pracovisko sa bude vstup povolovať iba zaočkovaným aj tým, co  

covid prekonali a raz na týžden budú testovaní. Lockdown je  
dosledkom najnovších 9152 prípadov nákazy. 72 percent z nich  
bolo vraj bez zaočkovania a z pozitivných antigenových testov  
tiež 72 percent nebolo zaočkovaných.   O        Pro krajany, kteří se  
budou vracet do vlasti na Vánoce a cestovat po republice automobily,  
čeká 44 nových kilometrů dálnic, připravovaných k otevření v   
polovině prosince. Jde o úseky D11 Hradec Králové – Jaroměř  
(22,5km), D35 Opatovice n. L. – Časy (12,km), D7 obchvat                     Praha, Můstek, Vánoce 2019. Letos to tam bez stánků a mnoha 
Panenského Týnce (3,1km) a právě otevřený obchvat Otrokovic na       světýlek vypadá jinak a poněkud smutně 
D55 (3,1km).    O             Během posledního listopadového víkendu v ČR  
začal většinu území od rána přikrývat sníh, i když leckde taje. Na jižní Moravě, autobusy kvůli sněhové nadílce do 
některých obcí nemohly vůbec zajet a na sever od Brna, kolem Blanska byla situce nejhorší. Nyní s táním bude hrozit 
náledí.     O          V Praze na Letné se 28. 11. shromáždilo kolem tří tisíc lidí a protestovali proti vládním covidovým 
opatřením. Přes desítky policistů, demonstranti bez masek či respirátorů nedodržovali rozestupy, popíjeli přes zákaz 
prodeje alkoholu čepované pivo ze stánků a mávali vlajkami a transparenty, napadajícími očkování a nouzový stav, 
včetně zákazu stánkového prodeje a uzavření hospod.  Pořádatelem, kterého policie stíhá, byla tzv. iniciativa Chcípl 

PES. Na ploše stály také stánky různých ministran a iniciativ (Trikolory, Svobodných či hnutí Manifest a podobně). 
Policejním výzvám se účastníci pouze vysmívali a na zákroky – až na pár zatčenýcfh výtržníků --bylo policistů málo. 

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

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