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Nedočkavé čekání na lepší časy   
v začínajícím roce... 
Je pozoruhodné, jak nejrůznější staré pranostiky byly přesné 
a výstižné. Teď už zde bylo ,,Na Nový rok o slepičí krok‘‘ a  
zanedlouho ,,Na Tři krále, o skok dále‘‘ a pak, za měsíc, také  

,,Na Hromnice, o hodinu více‘‘. Ano ta nedočkavost už, už se  
začít těšit z delších dní a silnějšího slunečního svitu je asi tak  
stará, jako lidstvo samo.  
    Co je ovšem stejně pozoruhodné, je skutečnost, že i ty  
pranostiky jsou příliš optimistické a do značné míry zbožným  
přáním, aby tomu tak bylo. Astronomicky počítáno, je totiž  
nynější prodlužování dne, až do jarní rovnodennosti v březnu,  
velmi mizivé a zpočátku činí jen něco přes dvě minuty denně. 
Že i to stojí za zaznamenání a za zdroj útěchy během mrazivých 
dnů ledna a února, jen onen optimismus potvrzuje. 
    Začátek roku je vždy příležitostí k bilancování a k plánování    
a v nynější covidové situaci západu Evropy i zdejší, je jen malou 
útěchou že čísla nově nakažených doma ve vlasti jsou současně 
o tolik menší. Experti ovšem tvrdí, že zlým časům ještě není  
konec a tak je nutné dál s nákazou bojovat. 
    Naději pro budoucnost ovšem v lednu tradičně přináší 
vzpomínka na protestní zápalné sebeobětování studenta Jana  
Palacha před pražským Národním muzeem. Jan po několika  
dnech 19. ledna 1969 zemřel a jeho pohřeb s miliónem  

účastníků tehdy byl vlastně tím, co on sám chtěl vyvolat, ale  
bohužel dočasným. Tedy probuzením z poraženecké letargie po  
sovětské okupaci ze srpna 1968. Národ však musel čekat a 
přežívat dál, až do Charty 77 a dalšího vývoje událostí. A o to  
víc se zapsala tehdejší Janova oběť do historie.  
     Vzhledem k pandemii reprezentovali loni i nás, krajany, u  
Janova pomníčku od Franty Bělského v zahradě londýnského  
Velehradu s květinami pouze naši velvyslanci (viz foto str.2) a     
letošní situace není zatím o nic lepší. Janova oběť však bude      Klanění mudrců, neznámý holandský mistr, 15. století 
vybízet dál k bdělosti i dnes, kdy demokracii ve světě dál  
ohrožují nejen nejrůznější totalitární režimy, ale její vlastní slabost čelit nejrůznějším menšinovým, avšak militantním  
pokusům vnutit jejich zájmy, cíle i terminologii celku. Někdy se dokonce zdá, že vítězem tohoto podkopávání 
demokracie, či zcestných interpretací jejího fungování směrem k anarchii a pak opět k totalitě, jsou právě ony 
extrémistické skupiny, které se odmítají pravidly demokratické zodpovědnosti občanů řídit, neboť ,,mají právo na 
svobodu‘‘. Už zde byl citován Sokrates a jak víme, on věděl, že tu slabou athénskou demokracii neuhlídá. Napsal totiž: 
,,Demokratické zřízení doplatí na to, že bude chtít všem vyhovět. Chudí budou chtít část majetku bohatých a 
demokracie jim to poskytne. Mladí budou chtít práva starých a zkušených, ženy budou chtít práva mužů a cizinci 

budou chtít práva domácích občanů. A demokracie jim to vše dá. Zločinci budou chtít obsadit veřejné funkce a 
demokracie jim to umožní. A až zločinci demokracii nakonec ovládnou, protože od přírody tíhnou po pozicích moci, 
vznikne tyranie horší, než dovede nejhorší absolutistická monarchie anebo oligarchie.‘‘  Tolik Sokrates v Athénách 
před více než dvěma tisíci let. Pesimistické? Ale to přece i nyní bude dál záležet na postojích a akcích nás všech! /jn/                                       

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

                               českou mši se vzpomínkou na oběť studenta Jana Palacha  

                                                  ve středu 19. ledna ve 18 hodin, v den výročí jeho smrti 
                                          

                                                        Kódy :  https://us02web.zoom.us/j/89851321071?pwd=MFpISUE4SjZlQUVRMnlRNmJad1EwZz09  
 

                                  Meeting ID: 898 5132 1071  a Passcode: 974803      Další informace na: contact@velehrad.org.uk 
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ZPRÁVY Z LONDÝNA A KOMUNITY 

Předvánoční aktivity londýnské komunity 
omezeny covidem 
Předvánoční aktivity londýnské komunity byly poznamenány 
zhoršováním covidové situace a tak řada z plánovaných akcí  
musela být zrušena. Došlo také na plánované posezení s  
koledami a cukrovím na Velehradě 19. prosince, ale BCSA se  
ještě podařilo uskutečnit podobné setkání v restauraci Bohemia 
House, tedy v bývalém čs. klubu, 8. prosince. SVU pak 18.12. 
uspořádalo podobné posezení na zoomu a stejně tak se konala 
tradiční předvánoční velehradská mše, kterou sloužil Otec 
Tomáš Roule z Říma. Jeho promluva se nesla ve znamení  
Adventu a Jana Křtitele. Ten hlásal nutnost v očekávání             Loňská pocta velvyslanců ČR a SR Janu Palachovi u pomníčku v zahradě 
příchodu Krista ,,vzít život do rukou‘‘, tedy dělat dobře, co jsme  londýnského Velehradu;  před začátkem předvánočního posezení SVU na 
povoláni dělat, dodával ,,Bůh je šťastný, neboť ví, že tvoří pro     zoomu 18. prosince a dva záběry z dál pokračující školičky na Velehradě - 

svůj lid‘‘ a nabádal nemít o nic přílišnou starost. Tolik Otec        Jsou ještě místa, zájemci hlaste se na jana.nahodilova@okenko.uk    
Tomáš v promluvě, s dodatkem, jak těžké to pro člověka je! 
 

Vzpomeneme našich zemřelých v lednu  
Budou mezi nimi opět herečka a režisérka ochotnického čs. 
divadla Londýnská Sezóna v osmdesátých letech a štědrá  

mecenáška Velehradu i otce Langa a mnoha nemocných v  
Československu, Sylva Langová (15.1.2010),, student Jan  
Palach, pochodeň číslo 1. na protest proti pokračující letargii  
národa po srpnové sovětské okupaci roku 1968 (19. ledna 1969),  
a historik Jan Kaplan, který se kromě bohaté dokumentární  
tvorby ( včetně zlaté medaile na New Yorském festivalu za ,,The  
Glory of the Garden‘‘) zasloužil o umístění pamětní desky našim  
parašutistům na bývalé sídlo čs. odboje na rohu londýnské  
Porchester Rd. (13.1. 2020), dále S/Ldr Adolf Pravoslav Zelený  
MBE, navigátor jedné z posádek slavné čs. 311. bombardovací  
perutě RAF (25. 1. 2010) a Tessa Macháčková, spolupracovnice  
Velehradu a organizátorka londýnského exulantského a  
krajanského dění (23. ledna 2015). Z novějších odchodů si 
připomeneme mnohokrát vyznamenaného veterána 311ky a  

pravidelného účastníka vzpomínek v Brookwoodu, generála  
Ivana Schwarze (4. ledna 2018) a jako každý rok vzpomeneme i 
obětí Holokaustu 27. ledna, v památný den vyhlášený OSN. 
 

,,Návštěvou‘‘ u stoleté sestry Bibi... 
Lonýnská krajanka a poetka paní Jitka Lancaster se před  
Svátky dovolala do Prahy, všemi v Londýně oblíbené sestře  
Bibi (kdysi pomocnicí Otce Langa na Velehradě a pracující na 
Papežské nunciatuře ve Wimbledonu během návštěvy papeže  
Jana Pavla II., což mnoha krajanům umožnilo uvidět papeže  
zblízka). Paní Jitka nám popsala setkání takto: 
    Předvčerem jsem blahopřála Bibi, tedy v sobotu dne l8.XII.  
Povídala mi, abych zavolala až v neděli, že jsou tam lidi,  
abychom si pak mohly povykládat pořádně. To se mi líbilo,  
pomyslela jsem si, že se aspoň budu moci poptat jak to je, když  
člověk slaví sté narozeniny.  
     Když zvedla telefon, volala jsem až odpoledne, tak se mi  
zdála trochu posmutnělá. Pomyslela jsem si, že je to asi od  
únavy. Poptala jsem se zda měla mnoho telefonátů a návštěv a  
ona povídá, "a víte že ani ne. Ani celá moje rodina se mně neozvala, všichni synovci a neteře s rodinama". No, říkala 
jsem já, ale ten Váš nejoblíbenější synovec, co vás bere na dovolenou k sobě a jezdil za vámi do nemocnice ten se ozval. 
No že ano. A hned se jí vylepšil zvuk hlasu.  

   "A každý rok Vám blahopřával kardinál Duka a dávával Vám bonbonieru a květiny, tak jak to bylo letos?" 
"Tak ten mě letost pozval na večeři do paláce. A abych tam neseděla tak sama, tak pozval taky biskupa Wasserbauera, 
co bydlí vedle mě. Večeřeli jsme dohromady jenom my tři." 
   Já jsem se ptala, kde to v tom paláci bylo a jak se tam dostala, tak že pro ně přijel šofér s autem a že si vzala 

zimmerframe s sebou do auta, že to bylo na druhém patře.                                                     >>>>>>>>>>> 

*************************************************** 
                                                     SVU – pozýva krajanov na zoomovu prednášku  

                                dr. Petra Cíglera z Českej akademii vied 22. januára o 18 hodine na tému svoich 

                 Objavov v oblasti genetickej liečby vrátane vakcín hľadaných farmaceutickými firmami  
                                      (a tiež o svoich hudobných skladbách, hraných vo viac ako tridsiatich krajinách)             
                  

                           Informacie aj zoomové kódy Zuzana Slobodova (zslobodova@yahoo.com) tel.: 0207 744 675 
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,,Návštěvou‘‘ u stoleté sestry Bibi… (pokračování) 
   "No, Bibi, a to večeřadlo, to byla útulná menší místnost, nebo  
to byla velká jídelna?" 
   "Byla to velká jídelna, mohlo tam být prostřeno i pro třicet lidí, 
 ale seděli jsme u stolu jen my tři, já, naproti mě seděl biskup,  
kardinál seděl v čele stolu a my každý po jedné jeho straně". 
   "A byly tam na stole květiny?" 
   "Ne, žádné květiny tam nebyly". 
   "A jaký byl porcelán?" 
   "Porcelán byl krásný, bílý, a byl tak nějak pěkně zdobený." 
   "Bibi, a kdo vám servíroval? Byli to kuchaři, nebo kdo?" 
   "Servírovali kuchaři a byli tři." 
   "A co vám servírovali?" 
   "No, byla polévka a byla moc dobrá." Sestra Bibi, kardinál Dominik Duka  a pohled na Hradčanské náměstí a 
   Neměla jsem čas se zeptat jaká to byla polévka.                         Arcibiskupský palác v Praze 

    "A potom to byl vařený brambor a dva kousky masa. Takové  
ne moc veliké, tak akorát." 
    "A jaké to bylo maso, Bibi." 
    "No, bylo to pečené, asi vepřové. Nebo to mohlo být telecí." 

   To mě zarazilo, protože Bibi je zkušená kuchařka a přece na  
první šup musí rozeznat pečené vepřové od pečeného telecího,  
leč pomlčela jsem, už jsem k masu neměla žádnou otázku. V  

paměti se mně vynořilo pečené telecí, přes celý pekáč položené  
telecí, nadívané hrudí.... domácí nádivkou od maminky, aby  
nádivka nevyhřezla, maminka ji tam zašila kulatou, nerez,  
čalounickou jehlou. Až se to do červena upeklo, po dlouhém  
hlídání a postupném podlévání, tak se ten obří kus nařezal na  
porce, řezalo se mezi žebry, žebra se z měkkého masa svlékly,  
tak lehce, jako se prsty vyslékají z rukavice. Půloblouky žeber byly od té dobré šťávy. Kosti z telátka nebyly tak tvrdé. 
Tak jsem je dávala našemu loveckému psu, rezavému, byl to irský setr. Protože byl rezavý, dali jsme mu jméno Rezek.  
Pak dostali na talířku každý dva zákusky. 
   "Byly moc dobré a moc jsem si pochutnala a snědla jsem jeden. Ten druhý jsem tam nechala."  
   Ve vteřině mi hlavou před očima přeletěl v mysli a v představě malý aršík bílého balícího papíru. Takový nějaký 
dobrý měkký čokoládový zákusek, nebo krémový žlutý, když už to člověk nemůže sníst, jak by to bylo vítané zítra.... 
Ale ne, to se nedělá, je cosi, čemu se říká bonton. To nejsme v závodní vývařovně, kde si člověk může říct o dvě kolečka 
knedlíku navíc... když si právě pochutnává na svíčkové omáčce a chce se tou baštou úplně zašpuntovat - až po ten 
dolík nahoře u krku.  
   Ne, teď jsme na večeři u kardinála. To je to samé, jako být na večeři u královny. Nedej Bože, podlehnout tomu 
pokušení a sbalit si třeba vidličku v ten památný den. Žádné kradení, na upomínku přece. Nic, ani nesprávnou 
myšlenku si nelze připustit u kardinálova stolu. Vím co se má a co se nemá. Ale toho ponechaného zákusku na talířku 
v kardinálově večeřadle mi došlo škoda... (Já si snad teď z toho rozladění upeču nefalšovaný narozeninový i vánoční  o 
ř e c h o v ý dort!!! Strašné laskominy.) (Rozumíte mně, ne?) 
   A mluvili, neptala jsem se o čem, (viděla jsem ten opominutý zákusek). A pak už měli jít zpět domů, tak že je 
připravený řidič taxíku a nějaká sekretářka dala nějaké ujednané znamení a všichni zaměstnanci, co jich ten večer v 
paláci bylo, přišli do haly u vchodu. Stáli na levé i pravé straně od výtahu přes halu až ke vstupním dubovým, pořádně 

těžkým a historickým dveřím. A každý Bibi podával ruku a blahopřál jí ke stým narozeninám. A bylo to moc pěkné a 
Bibi měla radost ve hlase a zněla jako mladá žena, která má opravdovou radost. 
   Pak jí pomohli do auta, Bibi se usadila a biskup také a pan řidič je dovezl těch několik desítek metrů k jejich domu a 
pomohli jí až k výtahu.  
   A dnes už má Bibi 100 let a 2 dny. A čas už zas normálně kluše. Já věřím, že pan kardinál měl po té večeři 
spokojenou mysl. Potěšil starou paní, která je plná elánu a je obdivuhodná. To poptávání se, vyprávění, poslouchání a 
představování si, přineslo spokojený a pěkný den i mně. Pan kardinál je správný anglický gentleman, i když nemluví 
anglicky a je Čech. A já? U mě převládá teď akorát ta chuť na ořechový dort. S pozdravy. Jitka 
 

Za spisovatelkou Vlastou Lavalovou (aneb zajímavý televizní dokument) 
,,Dnes nehlásili žádné popravy - deníky Vlasty Čepkové (1938, 1942 – 1945)‘‘ je titul knihy nedávno ve věku 97 let 
zemřelé spisovatelky Vlasty Lavalové, se kterou natočila Česká televize v r. 2007 zajímavý rozhovor, stále dostupný na: 
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1059542845-jeste-jsem-tady/206562253100006-jeste-jsem-tady-vlasta-lavalova/ 

     Spisovatelka prožila jako totálně nasazená v nacisty zabraném pohraničí nedaleko Plzně, kde předtím do Mnichova 
žila, válečná léta a sledovala neuvěřitelnou proměnu místních německých obyvatel v nadšené Henleinovce. Byla tak 
svědkem konce dřívějšího dlouhého, leč leckdy nesnadného soužití německé menšiny s českou v prostředí, které znovu 
poznává jako Češka, bývalá ,,zámecká slečna‘‘ a totálně nasazená občanka protektorátu. Dokumentární hodnota 
výpovědí mladé a vnímavé ženy z prostředí, které předtím znala jen jako oddělenou a neproniknutelnou paralelní 
realitu, je i pro dnešní čtenáře velmi poučná, coby příspěvek k moderním dějinám země. A ten rozhovor ČT stojí zato. 

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

                                BCSA – British, Czech and Slovak Association zve srdečně na  

                         pravidelné setkání ,,Get to know you‘‘ 12. ledna od 19 do 22 hodin 
  

v restauraci Bohemia House (Český a slovenský nár. klub, obnovený pod novým vedením), 74 West End Lane, NW6 

*************************************************** 
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***************************************************
DUCHOVNÉ SLOVO 

Z apoštolského listu pápeža Františka o aspektoch  
postav troch kráľov... 
Keď sa blíži sviatok Zjavenia Pána, vkladáme do vianočných jaslí  
postavy troch kráľov. Pozorujúc hviezdu, títo mudrci od východu  
vyrážajú do Betlehema, aby našli Ježiša a ponúkli mu svoje dary:  
zlato, kadidlo a myrhu. Tieto vzácne dary majú alegorický význam:  
zlato vzdáva úctu kráľovskému majestátu Ježiša, kadidlo vyjadruje  
úctu jeho božstvu a myrha jeho posvätenej ľudskosti, ktorá mala  
zakúsiť smrť a pochovanie. 
     Keď rozmýšľame nad týmto aspektom betlehemských jaslí, sme  
pozvaní uvažovať nad zodpovednosťou každého kresťana hlásať                                   design: https://www.frlouis.com/ 

evanjelium. Každý z nás je povolaný prinášať dobrú zvesť všetkým,  
svedčiť našimi praktickými skutkami milosrdenstva o radosti poznania Ježiša a jeho lásky. 
     Mudrci nás učia, že ľudia môžu prísť ku Kristovi po veľmi dlhej ceste. Bohatí muži, mudrci zďaleka, túžiaci po 
nekonečne, vydávajú sa na dlhú a nebezpečnú cestu, ktorá ich privedie do Betlehema (porov. Mt 2, 1-12). V 
prítomnosti Kráľovského Dieťaťa ich premôže veľká radosť. Nie sú pohoršení z chudobného prostredia, ale okamžite 
padajú na kolená, aby sa Dieťaťu poklonili. Kľačiac pred ním chápu, že Boh, ktorý najvyššou múdrosťou určuje kurz 
hviezd, takisto určuje kurz dejín: ponižuje mocných a povyšuje ponížených. Po svojom návrate domov iste povedali 
mnohým o tomto úžasnom stretnutí s Mesiášom, a tak začali šírenie evanjelia medzi národmi. 
     Keď stojíme pred vianočnými jasľami, pripomína nám to čas, keď sme boli deťmi, a nadšene sme očakávali ich 

stavanie. Vďaka týmto spomienkam si viac uvedomujeme vzácny dar, ktorý sme dostali od tých, čo nám odovzdali 
vieru. Zároveň nám to pripomína našu povinnosť podeliť sa o tú istú skúsenosť s našimi deťmi a vnúčatami. Nezáleží 
na tom, ako je scéna Narodenia naaranžovaná: môže byť vždy tá istá alebo sa môže každý rok aj meniť. Záleží na 
tom, aby prehovorila do našich životov. Nech sú kdekoľvek, nech majú akúkoľvek formu, vianočné jasličky nám 
hovoria o láske Boha; toho Boha, ktorý sa stal človekom, aby nám dal vedieť, aký je blízky každému mužovi, žene a 
dieťaťu, bez ohľadu na ich situáciu...                                                                    (Celý text v dokumentoch kbs.sk) 
   

Ještě vhodná připomínka spisovatele Jana Křesadla 
Vánoční přání od dr. Evy Pinkavové ,,ze severu‘‘ vždy londýnské potěší. I letos se 
se místo odpočinku zabývá – jak je jejím zvykem – literaturou, nejen kvůli   
manželovi, spisovateli dr. Václavu Pinkavovi (a přiložila jeho dojemný Vánoční  
Rondel). Jinak prý zkoumá Kunderu a jeho podíl na obnovení věhlasu naší 
literatury ve světě i jeho postoje před emigrací. Takže se určitě nenudí a londýnští  
krajané kolem Velehradu jí opravdu ze srdce přejí co nejlepší rok 2022! 
 

Iniciativa Korespondenční volba spokojena s úspěchy... 
Mezinárodní iniciativa Korespodenční volba sděluje krajanům, že jejich hlavními  
úspěchy v uplynulém roce bylo uskutečnění několika virtuálních debat a velmi  

aktivní komunikace se zástupci české politické reprezentace a krajany po celém  
světě.  
   Hlavním cílem bylo informovat zahraniční Čechy o nutnosti účastnit se  
parlamentních voleb. Iniciativa sdílí radost nad následujícími úspěšnými kroky: 
- V únoru vyhlásila celosvětovou sportovní akci "Aktivně za distanční volby" 
a vzniklo nové partnerství s Voters Without Borders 
- V dubnu (26.04.2021) uspořádala debatu se senátorem Tomášem Czerninem. 
- V květnu nahrál pěvecký sbor Brusinky Brusel na podporu zavedení  
korespondenční volby pro občany žijící v zahraničí tradicionál Až se k nám právo  
vrátí . Protest song vznikl s milou podporou Jiřího Tichoty, uměleckého  
vedoucího a kapelníka Spirituál Kvintetu. 
- Iniciativa vyrobila přehledný návod „Jak volit bez problémů v zahraničí“ a  
v červnu rozjela FB kampaň Zahraniční Češi jedou volit 2021 a nahrála volební  
video kampaň. 
- V září uspořádala dvě virtuální debaty zahraničních Čechů s kandidáty koalice  
SPOLU (19. 9. 2021) a kandidáty koalice Piráti a Starostové 2021 (26. 9. 2021) 
- V říjnu pak zaslala vítězům voleb Memorandum, ve kterém oběma koalicím blahopřáli k vítězství a připomněla jejich 
slib, který krajanům dali, že korespondenční volbu pro zahraniční Čechy prosadí. 

- V listopadu vzniklo nové neformální partnerství se slovenskou iniciativou Srdcom doma. 
   Iniciativa oslovila celkem přes 10 tisíc krajanů a více než 100 krajanských spolků ve světě a dodává, že distanční 
volbu podporují také významné české osobnosti ve světě.  
Zde najdete všechny petice, krajany a krajanské spolky které žádají zavedení korespondenční volby.  
    Závěrem zprávy iniciativa, která má zjevně kvůli vzdálenostem do ČR největší podporu na americkém kontinentě,  
zdůrazňuje naději, že s novou vládou, Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR a výraznou většinovou podporou 
Senátu Parlamentu ČR se konečně v roce 2022 korespondenční volby krajané dočkají.  
    Zprávu končí s přáními do roku 2022 Dagmar Straková, zakladatelka a koordinátorka iniciativy „Chceme volit 
distančně“ a Marta McCabe, koordinátorka krajanů v USA a Kanadě pro iniciativu „Chceme volit distančně“ a 

celý koordinační tým iniciativy.  
Další informace na https://www.chceme-volit-distancne.cz/ 
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Jan Křesadlo 

Vánoční Rondel  

Už opět přichází ten čas 
- a navrací se stále znova, 
kdy temno noci probil jas 
božího vtěleného Slova. 

Zvěst stará, každým rokem nová, 
že Bůh sestoupil mezi nás, 
nabývá tvaru, zvuku zas 
- a navrací se stále znova. 

»Ať temno zloby, zášti mráz 
propálí zvěst ta nadčasová, 
Ať padnou pouta Adamova, 
sobecká mezi lidmi hráz ... « 

tak každým rokem volá hlas 
- a navrací se stále znova. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iTSxqyTeraw&fbclid=IwAR0mWkMaCzjOFNuxvt3wwJWYHKkhJCaiN9FwFeKsw2o3zWOxMCRBHjun8I0&ab_channel=Koresponden%C4%8Dn%C3%ADvolba
https://www.facebook.com/VotersWithoutBordersECI/?__cft__%5b0%5d=AZXBZc3go8owmL0wRaQI54Dl0Cm3tb4ZMYs9pl7QQRWbdQF7kM5rkc5ZT5XpcwgrmymkAnVYL0kFtj3QEMe5GQK4ZcD1eiQQY72aroQCagC9592PHUtchUQHd2xRKKs-Vib6J8EkGhocA5lnlxM9XMYWkWZ6xIV98-jSXyjMDlrj30niOB7Eu95adAb37R7oGdgVyvlhGvJ05BVvZDIn0UJS&__tn__=kK-R
https://16565b55-b9de-4923-ba21-9afdb899996d.filesusr.com/ugd/5fceca_6330c331753d4d2eb9154bbad461d307.pdf
https://bit.ly/3pCBEzv
https://www.srdcomdoma.sk/
https://www.chceme-volit-distancne.cz/podporuj%C3%AD-n%C3%A1s
https://www.chceme-volit-distancne.cz/chci-se-zapojit
https://www.chceme-volit-distancne.cz/kontakt
https://www.chceme-volit-distancne.cz/


*************************************************** 
ZPRÁVY Z DOMOVA  

Střízlivé novoroční projevy premiéra a předsedy Senátu... 
Na Nový rok, před uzávěrkou tohoto čísla, přednesli projevy nový premiér prof. Petr Fiala 
a předseda Senátu Miloš Vystrčil.  Po projevu prezidenta Miloše Zemana, který pronesl  
26. prosince a soustředil se na kritiku ,,Zelené dohody‘‘, kterou nazval ,,zeleným  
náboženstvím‘‘ a přimlouval se za další rozvoj jaderné energie (,,neboť bychom v roce  
2030 přestali topit zemním plynem a v roce 2035 přestali jezdit automobily se  
spalovacími motory, což by vedlo k energetické chudobě),  byly jejich projevy více střízlivé  
ohledně nejbližšího hospodářského vývoje po pandemii. Zatímco Zeman vyzval k řešení  
epidemie, k povinnému očkování a k zabránění růstu cen energií a co nejméně  
schodkovému rozpočtu, premiér prof. Fiala zdůraznil: ,,Bohužel nemám mnoho dobrých  
zpráv a tento rok bude pravděpodobně jedním z nejsložitějších a nejtěžších od vzniku      Premiér prof Fiala při projevu, foto ČT24 
samostatné České republiky.‘‘ Dodal, že politici nejsou voleni, aby lakovali věci na růžovo,  
ale dokázali problémy vyřešit a kousnout do kyselého jablka, což je nyní nezbytné, jinak by se problémy zvětšovaly. 
Zejména po zdědění rozpočtu s obrovským schodkem a nárůstu cen energií, který je nutné řešit mezinárodně, neb 
Rusko se snaží Evropu vydírat a dává najevo přípravy na ozbrojený konflikt a populisté tvrdí, že řešení je jednoduché. 
Je ale třeba zrychlit jadernou energetiku a podpořit investice z ,,rozumných‘‘ obnovitelných zdrojů. Ohledně covidu 
pak premiér slíbil, že je třeba bojovat, ale naučit se s ním žít. Koaliční strany projev ocenily, ale opozice jej zkritizovala 
za ,,povrchnost‘‘.  Předseda Senátu Vystrčil hovořil věcně a krátce a vyzdvihl zejména solidaritu a pomoc občanů po 

ničivém tornádu a mezi jiným ocenil i ex-premiéra Babiše, za ,,odpovědné a profesionální‘‘ přijetí výsledku voleb. 
 

Opatření vlády na první lednové týdny opatrná i když nákaza pomalu opadá... 
Nové počty nakažených covidem v ČR vykázaly 2. ledna 1088 případů denně, 2708 v nemocnici ze 7000 před měsícem 
a týdenní incidence klesla na číslo 336. Testů však byla jen polovina oproti průměru, neb jsou svátky. Aktuální 

oficiálně potvrzený počet úmrtí v posledních pěti dnech byl 70, 55, 43, 30 a 20 osob. Z pozice ,,rekordmana‘‘ loni se 
zjevně jen pomalu sestupuje, jak ČR nyní jiní předhánějí...Vláda hodlá pokračovat v pondělním plošném testování v 
základních a středních školách a od 17. ledna se budou povinně testovat zaměstnanci i školy dvakrát týdně antigeními 
testy placenými státem.. Na hromadné akce smí maximálně tisíc sedících a u jednoho stolu šest osob. Maximum 
nesedících je sto. Při vstupu do provozoven služeb je nutné prokázání očkovacím certifikátem – testy se neuznávají.  
 

Odešla Dáša Drábková 
Z Moravy přišla smutná zpráva, že na Silvestra zemřela v nemocnici paní Dáša Drábková, dříve aktivní členka 
londýnské krajanské obce a vdova po Vladimírovi (vojáku Čs. obrněné brigády generála Lišky), zesnulém v únoru 
1984. Paní Dáša i dlouho po osmdesátce zůstala čilá a žila v domově důchodců v Brně, blízko rodiny a přátel. RIP. 
 

DOPIS Z PRAHY:  

,,Hlupák vymýšlí hlouposti...‘‘ 
Evropská Unie má z každé členské země komisaře (komisařku). Momentálně je v Unii 27 států, takže je 
taky 27 komisařů a komisařek. Podle mého názoru je to divný systém. Já do věci tolik nevidím, ocituji tedy 

jen pana Alexandra Vondru: ,, …případ hlupáka, který nemá co na práci a vymýšlí hlouposti.” 
    Tento výrok padl ve spojitosti se snahou evropské komisařky ,,pro rovnost” Heleny Dalliové a její interní 
příručkou, která byla nyní stažena. 
    Paní Dalliová v příručce (pokud správně rozumím, příručka, kterou se měli řídit zaměstnanci Unie) 
zatočila s křesťanským základem Evropy.  Především  by se ráda zbavila samotného názvu “Vánoce”, který 
by se měl nahradit názvem dovolená nebo svátky. Jsou tam uvedena pravidla, kterých je třeba se držet, 
aby se nikdo necítil méněcenný pro svůj gender,  rasu či etnický původ, náboženství, zdravotní postižení, 
věk, sexuální orientaci, atd.  Dokonce je pamatováno i na jména: neměli bychom používat jména jako Marie 
a Jan, nýbrž jejich islámské připodobněliny. 
    Dokonce i na “pokrokového” papeže Františka to bylo trošku příliš, takže i on se připojil ke kritikům 
tohoto extrému.  
    Možná že v naší části Evropy, kde jsou dodnes v paměti neúčinná protivánoční tažení komunistického 
režimu, takovéto tendence nebere nikdo moc vážně. Západní Evropa má ale za sebou pětaosmdesátileté 
období svobody (náboženské i obecné) a tak to  vidí trochu jinak. 
    Jak to vyjádřil jiný český politik ( kterého jinak příliš ,,nemusím”) ,,EU chce zničit Evropu”. 
                                                               Krásný rok 2022 přeje z Královských Vinohrad Honza Krátký 

*********************************************                                                                                                                                                                                                                       
                     The Friends of Czech Heritage oznamují nové termíny odložených přednášek 
 

 

Martyn Bond: 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 
 

                                                  se nyní bude konat  na zoomu 9. února 2022 v 18 hodin        

(Booking: https://www.eventbrite.co.uk/e/a-castle-in-bohemia-an-austro-japanese-count-and-the-future-of-europe-tickets 

231862626357?utm_campaign=post_publish&utm_medium=email&utm_source=eventbrite&utm_content=shortLinkNewEmail   

   Přednáška Marka Hilla o českém skle nyní bude na velvyslanectví ČR 15. března v 18.30                              

                                   Booking přes info@czechfriends.net  Informace také na na www.czechfriends.net                                          
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https://www.eventbrite.co.uk/e/a-castle-in-bohemia-an-austro-japanese-count-and-the-future-of-europe-tickets%20231862626357?utm_campaign=post_publish&utm_medium=email&utm_source=eventbrite&utm_content=shortLinkNewEmail
https://www.eventbrite.co.uk/e/a-castle-in-bohemia-an-austro-japanese-count-and-the-future-of-europe-tickets%20231862626357?utm_campaign=post_publish&utm_medium=email&utm_source=eventbrite&utm_content=shortLinkNewEmail
mailto:info@czechfriends.net
http://www.czechfriends.net/


***************************************************
ZPRÁVY Z DOMOVA VE ZKRATCE           
O    Česká jaderná chemička Martina Benešová objevila spolu s německými kolegy  
,,průlomovou‘‘ radiologickou metodu léčby rakoviny prostaty, která by měla být  
schválena v prvních měsících tohoto roku. Informoval o tom deník Dnes, s tím, že do 
druhé fáze klinických výzkumů zároveň vstoupí lék na karcinom ledvin a rakovinu kůže. 
Deník dodává, že třetí fáze testování léku ,,Enhert‘‘ proti metastázující rakovině prsu 
lékaře zcela šokovala, neboť snížil úmrtnost o 72 procent!   O          Ve Zlíně se na přelomu  
listopadu a prosince rozloučila rodina a přátelé cestovatele a spisovatele Miroslava  
Zikmunda se zesnulým ve věku 102 let během neveřejného smutečního obřadu v  
místním krematoriu. Zikmund spolu s kolegou Jiřím Hanzelkou procestovali v  
československých automobilech Tatra 87 několik kontinentů a napsali řadu cestopisů.  
Později byli režimem umlčeni...    o       Od začiatku pandémie zomrelo na Slovensku na  
covid-19 celkom 16 665 pacientov a počet obetí sa podľa NCZI nezvýšil. V nemocniciach  Z věže kostela ve Voticích zahrály před 
je hospitalizovaných 2297 ľudí a na pľúcnej ventilácii 222 pacientov. Jednu dávku          půlnoční (jako i jinde v Čechách) pozouny 

zaočkovania dostalo 2 743 507 ľudí a plne zaočkovaných je 2 579 074 ľudí. Posilňujúcu  
dávku (booster) dostalo viac ako 986-tisíc ľudí.   O     Česká televize porazila co do sledovanosti v uplynulém roce 
všechny ostatní televize s celodenním podílem 33 procent – nejlepším od roku 1998. Zároveň ocenili diváci jako 
nejlepší dvanáct nejsledovanějších pořadů — od štědrovečerní pohádky Jak si nevzít princeznu, přes Tři oříšky pro 
popelku, až po Zločiny Velké Prahy. Cenný je také rekordní podíl na trhu v rámci večerní sledovanosti – 31,6 procent!     
O     31. decembra zomrel vo veku 81 rokov významný slovenský sociológ Peter Ondrejkovič, ktorý bol zakladateľom a 
prvým dekanom Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre. Ročník 1940, 
Ondrejkovič začal pedagogickú činnosť v roku 1966 na Katedre pedagogiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského 

(UK) v Bratislave. Po roku 1968 ho z politických dôvodov z vysokých škol na takmer dvadsať rokov vylúčili. Od roku 
2000 sa vrátil na UKF a jak fakulta zdôraznuje, venoval sa hlavne otázkam metodológie spoločenskovedného výskumu, 
sociológie výchovy, globalizácie a jej dopadu na mládež a osobitne negatívnym stránkam individualizácie mládeže.  

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