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Kolik ,,Vítězných únorů‘‘
Evropu a svět ještě čeká?

Je tomu už téměř sedmdesát let a pamětníků mezi
námi už není mnoho a přece jsou vzpomínky
účastníků oněch událostí stále připomínány. Asi i
proto, že jsou znovu a znovu kladeny stejné otázky
ve smyslu ,,Co by bylo, kdyby..?‘‘. Kdyby tedy třeba
generál Patton nerespektoval v květnu 1945
demarkační linii a jak sám napsal, podlehl pokušení,
osvobodit Prahu a zavolat vrchnímu veliteli
Eisenhowerovi z pražské telefonní budky, že asi
došlo k nějakému omylu. Nebo kdyby se třeba bylo
povedlo generálu Liškovi, veliteli 1.československé ,,Pásmo nikoho‘‘ kolem bývalého komunistického lágru v Jáchymově, kde
obrněné brigády, přinutit nacisty v Dunkirku vzdát trpěly záhy po únoru při kopání uranové rudy tisíce politických vězňů,
se o týden dřív, předat kapitulaci Angličanům a
včetně nedávno zesnulého skauta-hrdiny Jiřího Navrátila (viz str.4)
vydat se se svými třemi stovkami tanků, 280ti
obrněnými transportéry a stovkou děl na pomoc pražskému povstání za podpory trojice československých stíhacích
pluků RAF a bombardovací Třistajedenáctky, připravených přeletět na plzeňské letiště a bojovat. Nebo, co kdyby byl
prezident Beneš přijal studenty z pochodu Prahou a naopak nepřijal demisi demokratických ministrů a vydal rozkaz
armádě odzbrojit v únoru 1948 Gottwaldovy milice, nebo co kdybychom byli přijali Marshallův plán, nebo....
Ano, ano, nestalo se tak a těch úvah a hypotetických situací, z nichž některé ani nemohly z řady důvodů nastat, by
mohlo být vlastně ještě více. Ve všech těchto případech a mnoha dalších se ovšem nepočítá s tehdejší naivní důvěrou
Západu, že Stalin, kterému navozily za války konvoje nepočítaně zbraní, nebude podvádět.
Dnešní podobně naivní svět, kdy extrémní pravice a extrémní levice jsou dvěma větvemi podobné cesty k totalitě,
jakoby pasivně čekal na další ,,Vítězné únory‘‘. Po poměrně nedávném obsazení Krymu jakoby bezprizorními
,,zelenými mužíčky‘‘ a následném ,,referendu‘‘ o připojení k Rusku a po dodnes trvající okupaci dvou východních
provincií Ukrajiny ruskou armádou, už někteří volají po ukončení sankcí. Přitom se prý chystá podobné ,,referendum‘‘
o připojení k Rusku ve východní Osetii a Sýrie ztrácí kvůli ,,nutnosti‘‘ udržet tam dvě ruské základny suverenitu, byť
Assádova diktatura zatím trvá s moskevskou podporou dál. Z řady jiných zemí asijsko-evropského pomezí pak nyní
přicházejí signály, že páté kolony aktivně připravují modernizované scénáře ekvivalentů československého puče
z roku 1948. Ten náš měl tehdy také své ,,zelené mužíčky‘‘ v sovětských uniformách nebo v šedých oblecích na
většině čs. ministerstev a aktivně pomáhajících připravovat převzetí moci promoskevskými komunisty. Víme, jak
skončil Jan Masaryk, víme, o přítomnosti těchto ,,poradců‘‘ v budovách – včetně onoho tzv. ,,domečku‘‘ na
Hradčanech -- během některých výslechů zatčených demokratů. O výročí toho našeho února se tedy znovu ptejme,
kolik podobných pučů ještě svět čeká a jak pomáhat burcovat demokracie, aby jim mohly včas zabránit. /jn/
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The Friends of Czech Heritage srdečně zvou krajany na přednášku hudebního experta,
spisovatele a rozhlasového publicisty Patricka Lamberta, odborníka na Janáčka a Martinů

MARTINŮ IN HIS TIME/

THE RECORDED LEGACY

s ukázkami dobových nahrávek jeho hudby

v úterý 7. března ve 19 hodin v sále velvyslanectví Slovenska
25 Kensington Palace Gardens, W8 4QY
Vstupné £15 zahrnuje skleničku vína – nutná registrace, formulář na www.czechfriends.net
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ZPRÁVY Z KOMUNITY A LONDÝNA

Palachovský večer na Velehradě
připomínkou atmosfery oněch let
19. ledna, se na londýnském Velehradě sešly tři desítky
krajanů, aby vzpomněly oběti studenta Jana Palacha na
počátku roku 1969 v den výročí a jeho smrti. Krajané -spolu se zástupci českého velvyslanectví pod vedením
zástupce velvyslance Jana Brünnera – se nejdříve
odebrali do zahrady, aby před pomníkem Jana od
známého sochaře Franty Bělského vyslechli krátkou řeč
ing. Antonína Stáně za správní radu charity Velehrad a
uctli Janovu památku minutou ticha. Pak, už v sále,
následovala připomínka důležitosti Janovy zápalné oběti,
kterou pronesl zástupce velvyslance a večer pokračoval
promítnutím diapozitivů z archívu profesionální fotografky
paní Markéty Luskačové, z Palachova pohřbu, který po
desetiletí ukrývala na půdě u známých v Praze a nalezla je
tam až po pádu komunistického režimu, jak pro promítání krátce
připomněla. Pak následovala vzpomínka paní Marion
Wernerové, která si po desetiletí dopisuje s rodinou Jana
ve Všetatech, zejména s jeho bratrem. Paní Marion
představila na panelech s fotografiemi celou tragickou
událost i řadu dobových dokumentů a připomněla i hrozby
StB ohledně Janova hrobu, který pak rodina musela
přenest z Prahy do Všetat. Po ní pokračovala diskuse
příspěvky paní Loly Hruškové a dalších účastníků večera
a je možné konstatovat, že další důstojná oslava Janovy
zápalné oběti byla bohatá na podrobnosti, dokumenty i
osobní vzpomínky...

SVU pod vlivem přitažlivosti kouzla
starověkého Egypta...
Neobvyklé zážitky z doby před třemi i více tisícovkami let
měli možnost zprostředkovaně prožít posluchači přednášky
egyptologa dr.Jaromíra Málka z oxfordské univerzity
poslední lednovou sobotu v jedné z místností klubu čs.
kolonie, nebo-li Čs. klubu v londýnské West End Lane.
Dr. Málek – sám významný český egyptolog, hovořil o
velikánu naší egyptologické vědy, profesoru Jaroslavu
Černém, kolegovi, který strávil v Oxfordu 25 let a
účastnil se mnoha vykopávek v Egyptě, zejména vesnici
Der el-Medina, kde žili dělníci pracující na hrobkách
Faraonů v Údolí králů. Rodák z Plzně, profesor Černý
(1898–1970) prý už coby školák doma v pyžamu studoval
Z velehradské vzpomínky na oběť Jana Palacha: ing. Stáně hovoří
a luštil hieroglyfické texty a ty pak rozluštil i na střepinách u pomníku, diskuse a pí Wernerová (vlevo) a Luskačová vzpomínají
ze zmíněné vesnice. Dr. Málek s prof. Černým - profesorem
UCL od r.1946 a v Oxfordu od r.1951 - spolupracoval právě v Oxfordu a po dva a půl roku a měl tak příležitost jej
dobře poznat. Navíc pracoval sám na vykopávkách v Abúsíru, Memfisu, Sakaře i v Núbii a od roku 1968 pracoval jako
asistent, editor a nakonec i správce hieroglyfických textů, reliefů a maleb ve známém oxfordském Griffith Institute,
největším egyptologickém archívu světa a pořídil například databázi nálezů z hrobky faraona Tutanchamona. Od roku
2011 je v důchodu. Jeho velmi informativní a místy napínavá přednáška zůstane všem dlouho v paměti. (viz fota str.3)

Dr. Jiřina Šiklová hostem Noci idejí prestižní London School of Economics

Známá socioložka a dřívější Chartistka dr.Jiřina Šiklová se na pozvání prestižní vysoké školy London School of
Economics zúčastnila 26.ledna společenskovědního semináře Noc idejí. Seminář se konal v šesti tématických panelech
s názvy jako např. Současná demokracie, Občané odnikud, či Měnící se obsah a byl studenty i zájemci zcela zaplněn.

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

sochára a architekta Petra Finka, nositeľa sedemnástich medzinárodných
cien, ktorý nás oboznámi so svojim dielom.
v sobotu 25. februára 2017 o 14tej v čs. klube, 74 West End Lane, NW6, metro West Hampstead
Info: Věra Vavrečková (0170 2614 767) a Zuzana Slobodová (079 405 19 667) a https://www.svu2000.org/london. Priveďte priatielov a známých.
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ZPRÁVY Z KOMUNITY A LONDÝNA

Další soukromá mše na Velehradě...
Londýnský Velehrad pokračoval v tradici ,,soukromých
mší‘‘, kterou zavedl během návštěvy kardinál Dominik
Duka. Mše 24. ledna večer, u příležitosti londýnské
návštěvy kněze P. Radka Tichého a jáhna Petra Soukala se
zúčastnila desítka krajanů, kteří pak po ní pobesedovali s
oběma návštěvníky.

Budeme vzpomínat na naše zemřelé
v únoru...
Budeme vzpomínat na gen. Antonína Petráka, veterána z
1.čs. obrněné brigády (8.2.2009), prof. Jar. Krejčího
Dr. Málek po katalogizaci obsahu Tutanchamonovy hrobky (viz
z univerzity v Lancaster, odbojáře, sociologa a ekonoma
zprávu o přednášce SVU, str.2), prof. Jaroslav Černý a záběr ze
(16.2.2015), dalšího našeho vojáka Vladimíra Drábka
soukromé mše na londýnském Velehradě
(17.2.1984), velvyslance ČR v Londýně Jana Winklera
(16.2.2009), generála Miroslava Štanderu z francouzské
CG1/6, 312. čs. stíhací perutě a naší noční 68. perutě
(19.2.2016), Wing Cdr. Tomáše Vybírala, DFC, DSO,
veterána 312. čs. stíhací perutě RAF (21.2.1981), majora
Václava Šikla ze 310. čs stíhací peruti RAF (24.2.1996),
dalšího letce Miroslava Kratochvíla-Bittona ze 310ky a
od Tobruku (25.2.2014) a P.Kpt. Františka Rochly,
londýnského kněze a historika našich letců (28.2.1992).
Vzpomeneme i ,,zápalné oběti č.2‘‘ roku 1969, Jana Zajíce. RIP.
O Dne 9.ledna zemřela náhle ve věku 80 let paní
Moira Čapková (narozena 8.9.1936), žena bývalého
velitele tanku 1.československé obrněné brigády od
Dunkirku a ochotnického herce divadelní skupiny Londýnská sezóna v osmdesátých letech (Na tý louce zelený), který
je hospitalizován v jednom z hospiců v hrabství Surrey pro celkovou ztrátu paměti. Pohřeb oblíbené a obětavé paní
Moiry se bude po obřadu v kapli spojeneckého hřbitova v Brookwoodu ve čtvrtek 2. února ve 14.30 konat v
československé části hřbitova.
O Správní rada londýnského Velehradu děkuje srdečně za peněžitý dar Milanu
Kocourkovi s rodinou, a paním Koblihové, Jerabek a Kopecké. Bůh zaplať!

ZPRÁVY Z DOMOVA
Ján Slota – obžaloba z prečinu podplácania?
Špeciálný slovenský prokurátor podal trestnému súdu obžalobu na obvineného bývalého vôdca ultranacionalistickej
strany SNS Jána Slotu. Dôvodom je, že ako účastník dopravnej nehody, vo ktorej mal naraziť s automobilom Porsche
Cayenne do pred ním idúcého Audi a to tiež narazilo do Suzuki pred ním. Slota odmietol test na alkohol a nechal sa
hospitalizovať, však dostal podmienku. Podľa televízie JOJ mal však ponúknuť úplatok jednomu z účastníkov nehody,
aby ju neohlásil na polícii a hrozí mu teraz trojročný trest.

Stipendia na Letní školu slovanských studií 2017 v ČR
České ministerstvo školství vypsalo stipendia nejen pro zahraniční studenty, učitele, překladatele a tlumočníky na léto
tohoto roku, ale i pro všechny, kdo se zajímají o česká/slovanská studia a informace jsou k dispozici na internetových
stránkách: http://www.msmt.cz/eu-and-international-affairs/summer-schools-of-slavonic-studies?lang=2 a pro žadatele z

Británie jsou k dispozici následující kurzy: Institut pro jazyková a přípravná studia (letní škola v Poděbradech od 8.7. do 28.7),
Západočeská univerzita v Plzni (10. až 28.7.), (Fakulta umění Masarykovy univerzity, Brno, (15.7. až 12.8.), Fakulta umění
Palackého univerzity, Olomouc (22.7. až 20.8), Fakulta umění Karlovy univerzity, Praha (28.7 až 25.8.) a Fakulta filozofie
Jihočeské univerzity , České Budějovice (21.8. až 8.9.). Stipendisty čeká bezplatné ubytování a kurzy, plus vstupenky na kulturní
události spojené s programy. Na uvedené internetové adrese jsou k dispozici další
podrobnosti a formuláře žádostí, které musejí být poslány Ondřeji Hovádkovi na
Velvyslanectví ČR, 26-30 Kensington Palace Gdns., London W8 4QY do
10.března. Úspěšní žadatelé budou kontaktováni přímo jednotlivými institucemi.

Papež František by neměl příjmout pozvání prezidenta

Filatelistické obchody České pošty mají ještě na
prodej pamětní známky k úmrtí sira Nicholase,
takže jestli chcete potěšit přátele Brity dopisem
během návštěvy ČR, můžete tak ještě učinit.
Do zahraničí je ale potřeba ještě další známka...

Podle prof. P. Tomáše Halíka by papež František neměl přijmout pozvání
prezidenta Miloše Zemana k návštěvě ČR u příležitosti výročí lidické
tragédie, neboť mu prý jde o zneužití papeže k vlastní prezentaci v
předvolební prezidentské kampani. Halík uvedl podle deníku Dnes, že
Lidice byly jako symbol utrpení zneužívány komunistickým režimem a
symbol ,,je znovu diskreditován v posledních letech, kdy si památku Lidic
‚privatizovali‘ velmi problematičtí lidé typu Jany Bobošíkové a
zkompromitovaného vedení Českého svazu bojovníků za svobodu, což
vedlo k protestu řady skutečných obětí nacismu, včetně posledních
přeživších lidických žen.‘‘ Halík dodal, že návštěva by měla být pastorační.

***************************************************
-- 3 --

**************************************************
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Zemřel obnovitel skautingu a vězeň lágrů komunismu Jiří Navrátil
16. ledna zemřel ve věku 94 let trojnásobný obnovitel čs. skautingu a poválečný druh oddílu
Jaroslava Foglara ,,Dvojka‘‘. Narozen v Lipsku v rodině diplomata, Navrátil byl v roce 1944
poprve zatčen nacisty po skautské vlastenecké demonstraci na sportovním zápasu a poslán na
nucené práce, odkud utekl a pak se zúčastnil pražského povstání. Po válce založil společně s
Foglarem středisko ,,Dvojka‘‘ a v roce 1948 se zúčastnil rozehnaného studentského pochodu
na hrad 25. února. Byl vyhozen ze studií a brzy na to, 17. května, zatčen pro přípravu převratu, kdy měli skauti
údajně pomoci jako spojky po prý připravovaném vstupu žatecké tankové brigády do Prahy a pozatýkání vedoucích
komunistů. Většině skautů se podařilo být propuštěni po domluvě morseovkou, že šli na skautskou noční hru, ale
Navrátil, Dagmar Skálová a František Falerský dostali trest 20ti let za velezradu. Navrátil byl vězněn na uranu ve
Vykmanově u Jáchymova a po onemocnění v dalších vězeních, včetně Borů, Mírova (kde se potkal s Gustavem
Husákem), Ilavy a Leopoldova a byl propuštěn po téměř dvanácti letech v roce 1960, načež pracoval jako čistič bazénů
a údržbář a od roku 1977 jako redaktor kulturní rubriky lidoveckého týdeníku Naše rodina. Po roce 1968 se mu
podařilo pracovat jako překladatel na volné noze a po pádu komunismu vedl půl roku od listopadu 1989 jako
šéfredaktor deník Lidová demokracie. Byl také během obnovy starostou a místostarostou Junáka a nositelem řady
státních a skautských vyznamenání, včetně Řádu bronzového vlka světového skautingu. Není divu – během padesáti
let třikrát obnovoval zakázaný český skauting. Pohřební rozloučení se konalo 22.ledna v univerzitním kostele
Nejsvětějšího Salvátora v Praze za přítomnosti delegací skautského vedení ČR a SR a dvou koncelebrujících biskupů...

Popularita letiska Poprad stúpa...

Z letiska Poprad-Tatry sa počas letných mesiacov lieta aj do izraelského Tel Avivu, do albánskej Tirany či do gréckeho
Araxosu. Lety z Izraela pod Tatry organizovala počas celej sezóny talianska letecka spoločnosť NEOS v spolupráci so
spoločnosťou Diesenhaus lietadlami typu Boeing 737-800 s kapacitou 186 cestujúcich. Medzi pravidelné lety z
Popradu patria lety do londýnskeho Lutonu -- populárne medzi slovenskými mladými pracujúcími v Británii -- a počas
zimnej sezóny do Varšavy alebo do Rigy a v lete do bulharského Burgasu aj tureckej Antalye.

DUCHOVNÍ SLOVO

„Cirkev, ktorá nie je blízka, nie je Cirkev...
Z rozhovoru pápeža Františka s denníkem El País
Tretia svetová vojna, nový americký prezident Donald Trump, dvadsaťpäť rokov bez sledovania televízie, či budúce
konkláve. Aj to sú niektoré z tém, o ktorých sa s pápežom Františkom porozprával jeden z redaktorov zo španielskeho
denníka El País.
Svätý Otec František na úvod rozhovoru potvrdil, že od nástupu na Petrov stolec sa nezmenil. „Zmeniť sa vo veku 76
rokov, to je ako namaľovať sa,“ vysvetlil dnes už 80-ročný Jorge Bergoglio. Samozrejme ako hlava Katolíckej cirkvi
nemôže robiť, čo sa mu zachce, napriek tomu mu však ostala tzv. „duša callejera“, teda kňaza z ulice, ktorý rád trávi
čas s jednoduchými ľuďmi.
To, z čoho má pápež František najviac strach je práve odlúčenie sa od ľudí a klerikalizmus, ktorý je „najhorším
zlom, ktoré dnes môže Cirkev zažiť“. „Cirkev, ktorá nie je blízka, nie je Cirkev... Blízkosť znamená dotýkať sa, dotýkať
sa v blížnom Kristovho tela,“ vysvetlil Svätý Otec. Rímsky biskup tiež v interview kritizoval, ako sa „s ľahkosťou hovorí
o korupcii v Rímskej kúrii,“ a pritom sa zabúda na to, že sa v nej nachádzajú aj mnohí svätci, „ktorí prežili celý život
slúžiac ľuďom v anonymite“. „Skutoční protagonisti dejín Cirkvi sú svätí“; sú to tí, ktorí „strávili život, aby sa
evanjelium stalo skutočným“. Svätí sú, podľa slov pápeža Františka, aj otcovia a matky, starí rodičia, ktorí pracovali
každý deň s dôstojnosťou a so svojim životom nesú Cirkev vpred.
Ďalšia otázka sa týkala situácii, v ktorej sa dnes svet nachádza. „Prežívame Tretiu svetovú vojnu po kúskoch,“
vysvetlil Svätý Otec, ktorého trápia ekonomické nerovnosti: „Existuje malá skupina ľudí, ktorá drží v rukách 80%
bohatstva“. To znamená, že „v centre ekonomického systému je boh peňazí a nie muž a žena“. Nachádzame sa v
„ekonómii, ktorá zabíja“, a ktorá vytvára „túto kultúru skartovania,“ konštatoval Svätý Otec František.
Španielskeho novinára tiež zaujímal názor argentínskeho pápeža na nového prezidenta Spojených štátov
amerických Donalda Trumpa. „Uvidíme, čo sa stane. Nerád predbieham udalostiam, či súdim ľudí vopred (...) Uvidíme,
čo urobí a [potom to] ohodnotíme. Vždy vecne. Kresťanstvo je buď konkrétne alebo nie je kresťanstvo,“ odpovedal
Petrov nástupca.
Svätý Otec sa opäť zamyslel nad drámou utečencov: „Mali by sme sa zamyslieť nad tým, že Stredozemné more sa
stalo cintorínom“. Ocenil najmä pomoc Talianska, ktoré napriek početným zemetraseniam pokračuje v prijímaní
migrantov. Sú to muži, ženy a deti, ktorí utekajú pred hladom a vojnou. Predovšetkým ich treba zachrániť, potom „ich
prijať a integrovať,“ objasnil pápež.
Ďalšou témou rozhovoru bolo násilie proti ženám. Svätý Otec si zaspomínal, ako v Taliansku navštívil viacero
zariadení, ktoré poskytujú pomoc ženám využívaným na prostitúciu. „Jedna z nich mi povedala, že ju v kufri auta
priviezli zo Slovenska... A povedali jej, že ak dnes neprinesie toľko a toľko, zaplatí za to,“ smutne konštatoval pápež.
Na otázku o zdravotnom stave emeritného pápeža Benedikta XVI. odpovedal, že sa cíti dobre. Jediný problém sú
nohy: „Kráča s pomocou. Zato však má pamäť ako slon, dokonca aj na detaily“.
Pápež František tiež prezradil, že na televíziu nepozerá viac než 25 rokov. „Jednoducho preto, lebo som v jednom
okamihu pocítil, že to odo mňa žiada Boh. Tento sľub som urobil 16. júla 1990 a nechýba mi to,“ odpovedal.
Redaktora zo španielskeho denníka El País tiež zaujímalo, aké by malo byť konkláve, ktoré si zvolí nástupcu
Jorgeho Bergoglia a či si argentínsky pápež myslí, že sa toho ešte dožije: „Aby bolo katolícke. Katolícke konkláve, ktoré
zvolí môjho nástupcu... Nech Boh rozhodne. Keď budem cítiť, že už ďalej nevládzem, môj veľký učiteľ Benedikt mi už
ukázal, čo treba urobiť. A ak ma Boh k sebe povolá skôr, uvidím to z druhej strany,“ zažartoval na záver Svätý Otec
František. (TK KBS)
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ZPRÁVY Z DOMOVA VE ZKRATCE

o Dozvěděli jsme se opožděně od krajanů cestujících po Moravě, že
na Den veteránů, 11. listopadu vytvořili malí i velcí školáci v Kyjově
u Hodonína na počest padlých hrdinů obrovský vlčí mák z
nafukovacích balonků. Akce se zúčastnilo asi 2000 Kyjovanů. o
Koaliční poslanci slovenského parlamentu sa podľa hovorkyne SNS
Júlie Kollárovej obratia pre otázku zrušenia tzv. Mečiarových
amnestií na Ústavný súd, ktorý je jedinou právnou autoritou, ktorá
sa môže vyjadriť, či sú zrušiteľné a ako. Amnestie udelené v
roku 1998 premiérom Mečiarom, sa týkajú zavlečenia prezidentovho
syna Michala Kováča ml. do cudziny, vraj vedením SIS, aj zmareného
referenda. S prípadom súvisí aj vražda Róberta Remiáša. Opozícia
dosiaľ nenašla potrebných 90 hlasov, hoci parľament v uzneseniu,
že akt zavlečenia bol zásahom do ľudských práv a amnestie, ktoré
zabránili potrestaniu pachateľov, odsúdil. O Pražské Hlavní, tedy
Wilsonovo nádraží v Praze převzal zpět od italské firmy Grandi
Stazioni po neúspěšných třináctiletých pokusech Fantovu budovu
opravit, majitel, Správa železniční dopravní cesty. Italové stačili pouze
opravit odbavovací halu a obchodní prostory a nová firma má začít
opravu historické části v r. 2018. O Bratislavským neurochirurgom
v Univerzitnej nemocnici sa podarilo vyvinúť bezpečnú 3D sonografiu,
techniku operovania nádorov v mozgu bez poškodenia cievok menších
ako milimeter, normálne nevidných a operovali tak už 10 ludí.

DOPISY ČTENÁŘŮ

Neděle: 5.2., 12.2., 19.2. a 26.2.

Velehrad, 39 Lonsdale Rd., Barnes, SW13 9JP
INFO@CZECHLANGUAGECLUB.CO.UK
Před čtyřiadvaceti lety jsem v Praze rozjížděl svoji projekční kancelář. Na začátek jsem měl dvě zakázky střední velikosti.
Nebylo to mnoho, ale příliš mnoho na to, abych to zvládl včas a kvalitně sám. Začal jsem tedy hledat jednoho až dva
zaměstnance - inženýry.
Moc jsem v tom neuměl chodit a přijal jsem prvního, který přišel. Ostatně, Hamáček působil solidním dojmem, bylo
mu ke čtyřiceti a praxi měl odpovídajíci.
České pracovní právo, které jinak výrazně straní zaměstnanci, dovoluje na počátku zaměstnaneckého vztahu sjednat
tzv. zkušební lhůtu. Každý myslící zaměstnavatel ji pochopitelně do smlouvy vloží. Učinil jsem tak i já. Brzy se ukázalo,
že Hamáček moc dobrý inženýr není. Ani jako spolupracovník za mnoho nestál. Vyznačoval se neosobním chováním skoro nemluvil a nekomunikoval. Zato od klientů přišly stížnosti. Ty padaly na moji hlavu a začínající praxi nikterak
neprospívaly.
Za pár měsíců už v kanceláři pracovali dva další inženýři a sekretářka. Jeden z nich mi důvěrně sdělil, že důvod,
proč Hamáček nosí v kanceláři stále sako je, že má v podpaží v pouzdru revolver. Nikdo z kolegů - ani já - nebyl
přítomností zamlklého ozbrojence v naší přátelské kanceláři příliš nadšen.
Po třech měsících mi Hamáček připoměl, že nastal poslední den jeho zkušební lhůty. To jsem věděl, vždyť moje
myšlenky se poslední týdny točily zejména kolem něho. Řekl jsem mu, že si promluvíme odpoledne, až ostatní odejdou
(což ode mne nebylo moc chytré). Když všichni ostatní odešli, přisedl jsem k Hamáčkovi, který na sobě měl sako jako
obvykle. Řekl jsem mu, že naše cesty se bohužel musejí rozejít. Hamáčka asi před tím tato možnost nenapadla, byl
viditelně překvapen. Přijal to ale mužně. Když se za chvilku vzpamatoval, řekl, že to je OK a že si přijde příští středu pro
příslušné papíry. Já velmi zdvořile přitakal a když za ním zaklaply dveře, spadl mi ze srdce pořádný kámen.
Vzpoměl jsem si teď na Hamáčka, když jsem četl zprávu čtk, že do poslanecké sněmovny má přijít z ministerstva
vnitra návrh na ústavní zákon, který má dát právo každému nositeli legálně držené zbraně v naší republice právo použít
zbraň k zajištění veřejné bezpečnosti.
Soudím, že se zde jedná o ten nejpitomnější nápad za docela dlouhou dobu. Myslím si to i přesto, že jsem z televize
vyslechl obhajobu této "myšlenky" samotným soc-dem ministrem panem Chovancem.
Nevím do jaké míry mě ovlivnila vzpomínka na Hamáčka a do jaké míry statistiky Spojených států, kde ozbrojení
občané pozabíjejí nedopatřením či omylem každý rok tisíce náhodných kolemjdoucích, členů rodiny, listonošů, sousedů
na vedlejší zahrádce atd. A to i když nepočítáme úmyslné akce teroristů a pominutých.
Domnívám se rovněž, že v naší zemi hrozba aktivního terorismu je v současné době minimální až neexistujíci. Údajná
protiteroristická opatření (např. šacování návštěvníků pražského hradu a katedrály, nebo přítomnost vojáků či policistů
ozbrojených samopaly na veřejnosti) se jeví jako snaha politiků zviditelnit se a udělat dojem na méně přemýšlivé voliče.
Pokud se mýlím a nějaké riziko terorismu u nás opravdu existuje, je nabíledni, že ochrana spočívá především v kvalitní
práci tajných služeb a policie. Vzhledem k tomu, že Česká republika je jednou ze zemí s nejvyššími daněmi, je
nepochybně povinností státu zajistit rozumnou míru ochrany, bez spolehání na ozbrojené amatéry.
Tak, a teď něco jiného: brzo po Vánocích (tedy několik dní po "náklaďákovém" atentátu v Berlíně), jsem okukoval
akční nabídky na vánočním trhu na Václaváku. Všiml jsem si, že na přijezdu k trhu byly ve vozovce nově umístěny půl
metru vysoké betonové bariéry. Na přilehlý - cca čtyři metry široký - chodník byl přístup volný. Snad přislušné orgány
usoudily, že případný terorista s náklaďákem by byl natolik dopravně ukázněný, že by na chodník s vozidlem nevjel.
Z lednových Vinohrad zdraví - zcela neozbrojený - Honza Krátký

Vzpomínka na Hamáčka

***************************************************
British, Czech & Slovak Association srdečně zve krajany na

středeční setkání ,,Get to know you‘‘ 8.2. od 19 do 23 hod. v Čs. národním domě, 74 West End Lane, NW6
Info: bcsa@bcsa.co.uk nebo tel. : 0208-795-4875 či na adrese: 643 Harrow Rd, Wembley, HA0 2EX
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Nenechte si ujít, aneb trochu kultury v Londýně v únoru
o
5. února v 11.30 vystoupí ve Wigmore Hall, Wigmore St., W1U 2BP, Nash Ensemble s Ianem Brownem a
Phillipou Davies s programem Dvořákovy Sonatiny v G a Smyčcového kvartetu v E a Smetanova Klavírního tria v G
moll. Info: wigmore-hall.org.uk a 020 2935 2141.
o
Téhož dne v 19.30 vystoupí v Henrietta Barnett School, Central Sq., Hampstead Garden Suburb, známý
Wihanův kvartet s Gemmou Rosefield a s programem děl Rachmaninova, Glazunova a Schuberta. Info: 020 8959
3866 a www.millhillmusicclub.co.uk
o
8.února v 19.30 vystoupí ve Wigmore Hall (viz výše) Janine Jansen and friends s programem Korngold:Suita pro
dvoje housle, cello a klavír (levá ruka). Info (viz výše).
o
13. února v 19.30 vystoupí v Barbican Centre, Silk St., EC2Y 8DS, BBC Symphony Orchestra pod taktovkou
Jochena Riedera a s Janasem Kaufmannem (tenor) v programu hudby Korngolda, Richarda Strausse a Elgara. Info:
020 7638 8891 a www.barbican.org.uk
16. února v 19 hodin budou ve Frontline Club, 13 Norfolk Place, London W2 1QJ, hovořit dvě české fotografky,
Jarmila Štuková a Lenka Klicperová o svých zážitcích z bojových zón války proti tzv Islámskému státu v Sýrii a
Iráku v uplynulých třech letech a budou vše ilustrovat svými fotografiemi. Akci společně s Frontline klubem
spoluorganizuje České centrum (viz detaily níže).
o
Od 17. do 21. února se bude ve West Wing Galleries, Somerset House, Strand, WC2R 1LA, týden české módy
v rámci International Fashion Showcase. Organizuje České centrum (viz detaily níže).
o
21. února v 19.30 vystoupí ve Wigmore Hall András Schiff a kromě Janáčkovy Klavírní sonáty 1.X.1905 zahraje
i díla Bacha, Bartóka a Schumanna. (viz info výše).
o
25. února od 10 do 18 hodin se bude v St.Matthew’s Church, Croydon, konat workshop Croydon Bach Choir
,,Come and Sing‘‘ pro veřejnost soustředěný na Dvořákovu Mší v D. Registrace na www.croydonbachchoir.org
o
26. února v 19 hodin vystoupí v Cadogan Hall, 3 Sloane Terrace, SW1X 9DQ,s Dvořákovou Novosvětskou a s
díly Mozarta a Beethovena Vienna Tonküstler Orchestra. Info: 020 7730 4500 a www.cadoganhall.com
o

***************************************************
Bydlíte ve Streathamu či okolí? V tom případě vás na zajímavé akce zve

Centrum pro děti i rodiče OKÉNKO
Každou sobotu 10-13hod. posezení rodičů a česká školka a jesle v Dunraven School, 94/98 Leigham Ct. Rd.,
London SW16 2QB. Každou středu 10-12 hod. Dětský klub, ve St. Stephen’s Church, Weir Road, SW120NU.
Měsíčně v sobotu v 19h. Knižní klub. Info: c.okenko@hotmail.co.uk a 07903-867883

***************************************************
Sväté omše Slovak Catholic Mission londýnskej komunity
Kostol (Our Lady of La Salette and St. Joseph), 14 Melior Street, London SE1 3QP, najbližšia stanica metra London Bridge: Nedeľa
13.00 a 19.30, Streda 19.30, Piatok s angl. Farnosťou. Svätá spoveď pred i po každej svätej omši aj po dohovore s duchovným otcom

***************************************************
Zajímá vás, jak je Česká republika reprezentována ve Velké Británii?

Kontaktujte Czech Centre: 116 Long Acre (Covent Garden), London WC2E 9PA
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
(k dostání nová CD nahrávka klavírních děl prof. Ant Tučapského v interpretaci Kanaďanky Margaret Bruce. Dvě CD za 14.50 liber i s poštovným)

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

***************************************************
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.
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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