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70 let od únorového puče KSČ
Ano, je tomu už sedm desítek let, co po rostoucím tlaku komunistů
ve vládě pod vedením Klementa Gottwalda a za přítomnosti
sovětských ,,poradců‘‘ na řadě ministerstev, došlo v poválečném
Československu ke komunistickému puči.
Nemocný prezident Beneš nenašel po demisi demokratických
ministrů dost síly k jinému řešení (například rozpuštění vlády, nové
volby či jmenování úřednické vlády) a tak Gottwald, na pozadí
ozbrojených tzv. lidových milic v ulicích, jmenoval další své
komunisty do uprázdněných ministerských křesel. Kromě tedy Jana
Masaryka, který ještě po dva týdny setrval ve funkci ministra
zahraničí. (než byl vytlačen z úzkého okna koupelny své úřadovny
na římsu pod ním,učinil po ní zjevně pár kroku a spadl do nádvoří
Czerninského paláce a zabil se – jak to nám novinářům kdysi
ukázal Jiří Dienstbier). Mezitím už komunisty ovládaná policie
rozprášila studentskou demonstraci, pochodující na Hradčany
podpořit prezidenta, byl prozrazen údajný plán velení jednoho
SPRÁVNÍ RADA CHARITY VELEHRAD
tankového pluku jet do Prahy na pomoc demokracii a bylo po všem.
Začaly represe, včetně vyhazování ze škol, zaměstnání, armády a LONDÝN PŘEJE KRAJANŮM RADOSTNÉ
VELIKONOCE
letectva, zatýkání a pak přišly procesy, koncentráky uranových dolů
(kde bylo vězněno i mnoho našich západních letců, včetně generála Zmrtvýchvstání z oltáře katedrály v Oviedu, Španělsko, XVI.století
a vicemaršála RAF Karla Janouška) a řada poprav.
Nyní, před koncem března, o sedmdesát let později, se v Praze konala konference pod názvem Zločiny komunismu,
na které, po důkazech, že před sedmdesáti lety šlo o násilný převrat, zazněla čísla: v čistkách na vysokých školách do
února 1949, maskovaných jako studijní prověrky, byla vyházena čtvrtina studentů, tedy kolem 10.000 osob. Tábory
nucených prací prošlo v letech 1948 – 1954 podle historiků nejméně 23.000 vězňů, prapory PTP (pracovní vojsko bez
zbraní) asi 60.000 osob, a to nejsou započítány výhazovy z práce, zavření klášterů, výslechy a další perzekuce. A pak
přišly monstrprocesy – nejdříve s ,,nepřáteli‘‘ jako poslankyně Milada Horáková či bývalý legionář generál Heliodor
Píka, po nich pak s vlastními ,,zrádci‘‘ – viz. Slánský a spol. A konference nezapomněla ani na ubití čihošťského
faráře Toufara. Podrobnosti toho všeho jsou k nahlédnutí i na internetových stranách Úřadu dokumentace a
vyšetřování zločinů komunismu, Ústavu pro studium totalitárních režimů či slovenského Ústavu pamäti národa a je to
dobře, neboť tyto zločiny nesmí být nikdy zapomenuty, stejně jako ty nacistické! A nejde zdaleka jen o padesátá léta,
neboť si mnoho z nás pamatuje na křivdy a perzekuci tzv. normalizace v sedmdesátých letech, včetně třeba vyhození
11.000 důstojníků z armády. Na zmíněné konferenci připoměl senátor Tomáš Czernin, že lhostejnost k tomu, co se
dnes kolem nás děje, je také komunistickým dědictvím. Zkusme proti němu trochu víc bojovat! /jn/
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Czech Language Club a správní rada londýnského Velehradu zvou krajany

na promítání vynikajícího českého filmu

MUSÍME SI POMÁHAT
v sobotu 17. března od 17.30 do 20.30
v sále londýnského Velehradu v Barnes, 39 Lonsdale Rd., SW13 9JP
film s anglickými titulky a po filmu občerstvení
vstupné £8 – prodej vstupenek na info@czechlanguageclub.co.uk
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ZPRÁVY Z KOMUNITY A LONDÝNA
Velmi důstojné rozloučení s hrdinou
generálem Ivanem Schwarzem

Brookwoodský hřbitov už zažil mnoho rozloučení s hrdiny
Druhé světové války. Tolik různých představitelů vlád i
armád jako 2. února na pohřbu hrdiny z naší slavné 311.
čs. bombardovací perutě a člena posádky liberátoru, který
potopil německou loď s těžkou vodou Alsterufer, generála
Ivana Schwarze, se však dávno nesešlo. Vojenský pohřeb
organizovalo ministerstvo obrany Slovenska za podpory
českého ministerstva a tak přiletěli ministr obrany SR
Peter Gajdoš, velitel letectva SR generál Lubomír Sloboda,
velitel Vojenské kanceláře prezidenta Kisky gen.Vladimír
Šimko, zástupce náčelníka generálního štábu SR gen.
Pavel Macko, ředitel ekumenické pastorační služby vojsk
SR Vladimír Varga, bývalý atašé v Londýně plk. Milan
Gavlas a kolega plk. Vladimír Samek, členové Čestné
stráže prezidenta SR, trubači letectva SR a řada zástupců
slovenských médií.
Z České republiky přiletěl velitel letectva gen. Jaromír
Šebesta a veterán našich stíhačů RAF gen. Emil Boček.
Rodinu reprezentovala dcera Ivana Schwarze Krys s
manželem Juanem a dcerami Milenou a Paulou, kteří
přiletěli ze Španělska.
Z londýnských diplomatů byli přítomni oba velvyslanci,
slovenský Ľubomír Rehák a český Libor Sečka, jejich
vojenští přidělenci plk. Ján Goceliak a plk.Jiří Svatoš.
Britové vyslali na pohřeb Air Vice-Marshalla Edwarda
Stringera, který je zástupcem RAF v britském operačním
štábu, Poláci předsedu polské letecké asociace Artura
Bildziuka a přijeli i příbuzní, přátelé rodiny a známí ze
Slovenska, zpravodaj Českého rozhlasu Jaromír Marek a
členové britských komunit obou našich národů.
Z pohřbu
Pohřeb zahájil plk. Ján Goceliak a zazněla slovenská
gen.Schwarze,
píseň ,,Aká si mi krásná‘‘ a o životě a zásluhách zesnulého
jeho medaile,
hovořil gen. Sloboda. Gen. Šimko pak přečetl kondolenci
a s kresbou
prezidenta Kisky, ministr Gajdoš a český gen. Šebesta pak
bojové akce;
přednesli své projevy, Air Vice-Marshall Stringer zdůraznil
vzpomínkové
pomoc spojeneckých letců během války, po kterém uctil
foto Otce Langa
kamaráda i gen. Boček. Následovalo požehnání vojenského
kaplana mjr. Vargy a gen. Macko daroval rodině zesnulého vlajku SR. Poté se vydal na cestu smuteční průvod, po
němž se konalo uložení rakve do hrobu a pokládání věnců za poct čestné stráže. Pak ještě dojemné posypání rakve
prstí z rodné Bratislavy, dlouhá minuta ticha a nakonec zahráli trubači známý ,,Poslední pochod‘‘.
trubačů a nejpůsobivější Brookwoodský pohřeb v poslední době skončil. Palubní střelec posádky liberátora H 311.
československé bombardovací perutě se odhlásil po ukončení mise...Čest našemu hrdinovi!

Budeme vzpomínat na naše zemřelé krajany v březnu...
Tento měsíc budeme opět vzpomínat úmrtí našeho P. dr. Jana Langa SJ. Rodák z moravského Rajhradu, Otec Lang
zemřel 21.března 2007. Nezapomeneme! Další naši zemřelí, kterých tento měsíc vzpomeneme, zahrnují opatrovnici
generála Lišky a učitelku Zdeňku Pokornou (3.3.2007), dále plk. Jaroslava Brázdila, navigátora/střelce slavné
311.čs. bombardovací perutě (a předtím vojáka 2.čs pěšího pluku ve Francii a 1.čs. samostatné brigády v Anglii) a po
mnoho let nakonec i farníka londýnského Velehradu (1.března 1997), také 1.března (2009) Petra Uruby z téže perutě,
dále gen. Rajmunda Půdy, hrdiny Bitvy o Británii z naší 310. stíhací perutě (17.3.2002), sira Franka Lampla z Bovis
International, vězně Osvětimi a Dachau (23.3.2011) a pochopitelně si připomeneme i narozeniny prezidenta Tomáše
G. Masaryka (7.března 1850 v Hodoníně) a vraždu jeho syna Jana, ministra zahraničí (10.3.1948).

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

VELIKONOČNÍ ODPOLEDNE
aktivity pro rodiče i děti, malování vajíček, výroba pomlázek, hry, soutěže a občerstvení

v neděli 18. března od 15.30 do 17.30
v prostorách londýnského Velehradu v Barnes, 39 Lonsdale Rd., SW 13 9JP
registrace (také kvůli zajištění potřebného množství materiálu) na: ludmilastane@gmail.com
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Odešel další veterán, stíhač čs. perutí RAF
generál Miroslav Liškutín DFC, AFC

Slavný pilot spitfirů 312. a 313. československých stíhacích
perutí (a předtím také 145. britské, létající ze základny v
Catterick a ještě dříve ve Francii v Cizinecká legii) zakončil
svůj pozemský turnus ve věku 98let 19.února ve Farehamu.
Za války nalétal 465 operačních hodin a 130 letů nad
nepřátelským územím, což bylo velmi mnoho. Proslavil se
zejména v bojích nad Dieppe v srpnu 1942, kde sestřelil
nacistický letoun Do 217 a záběry z jeho fotokulometu
dlouho sloužily jako součást manévrovacího výcviku pilotů.
V listopadu téhož roku si připsal nad Franciíí nebezpečný
Focke Wulf 190 a ještě později také bezpilotní proudovou
střelu V-1. Byl za úspěchy vyznamenán významenáním
DFC (Distinguished Flying Cross) a pak i AFC (Air Force
Cross), pětkrát čs. válečným křížem a dalšími medailemi.
Při hlídce nad Normandií, poté co naše tři stíhací perutě
hlídkovaly od rána 6.června 1944 třikrát nad invazními
plážemi, byl napaden dělostřeleckou palbou, ale podařilo
se mu nouzově přistát na prvizorním invazním letišti v
Normandii – údajně jako prvnímu letci RAF. Pak ještě
provázel s perutí bombardovací svazy nad Německo.
Po válce létal se 313. perutí (už jako 7. letecký
Miroslav Liškutín spolu s atašém plk.Klapáčem a synem Milošem při předávání
pluk čs. letectva), ale po komunistickém puči se mu zdařil Záslužného kříže v r.2014, foto z webu rodné obce a Čs. fontána v Leamingtonu
útěk zpět do Británie, kde po osm dalších let sloužil v RAF,
včetně Kypru a v roce 1956 byl povýšen na Squadron Leadera (velitele) 85. perutě. Z letectva později odešel v roce
1962. V roce 1991 byl povýšen na plukovníka ve výslužbě a v r. 1996 dostal medaili Za hrdinství, v r. 2011 Kříž
obrany státu a v listopadu 2014 obdržel Záslužný kříž ministraobrany 1. stupně. Rodák z Jiříkovic u Nového Města na
Moravě (*23.8.1918) je nyní oplakáván i oslavován nejen rodinou v britském Farehamu a naší komunitou v Británii,
ale také v rodné obci - a na Moravě bude také uložen do rodinné hrobky. RIP.

Oprava čs. fontány v Leamington Spa začíná...
Přátelé z kruhu Friends of the Czechoslovak Memorial Fountain z Leamington Spa hlásí, že známá fonána ve tvaru
padáku na paměť našich válečných parašutistů se začne opravovat. Nadšencům z kruhu pod vedením nového
předsedy Stephena Loquense, syna jednoho z našich veteránů, se podařilo nasbírat potřebných 25.000 liber, včetně
darů z Čs. národního domu v Londýně, od posledního žijícího veterána První čs. obrněné brigády Jiřího Pavla (který
mezitím bohužel zemřel ve věku 95 let) a od dárců z ČR, a tak spolu s Warwick Council rozhodli, že se začne hledat
stavební firma a oprava může začít.

Znovu apelujeme na pomoc při hledání pamětníků srpna 1968 v Londýně

Ústav pro studium totalitních režimů v Praze hledá pomoc při identifikaci některých britských účastníků londýnských
protestů proti okupaci Československa v roce 1968. Chtěl by s nimi natočit rozhovory, případně je pozvat na besedy a
přispět tak ke vzpomínkám na onu událost. Obrátil se proto na velvyslanectví ČR a SR a konkrétně na radu Jana
Blažka, který nyní hledá pomoc v řadách české a slovenské komunity v Británii při hledání Britů, kteří se tehdy
připojili k londýnským demonstracím proti okupaci. Kontakt e-mail: jan_blazek@mzv.cz či na 07789 367903.
o Zajímavý dopis zvláštního zmocněnce MZV ČR pro krajanské záležitosti Ing. Jaroslava Kantůrka, ve kterém
krajany informuje o připravovaných akcích v roce 2018 na podporu českých tradic, jazyka a kulturního dědictví
v zahraničí, přineseme příště.

KRÁTCE Z DOMOVA
o

Sovenskom hýbe vražda novinára Jána Kuciaka, ktorý pripravoval reportáž o taliánskej mafii na Slovensku a jeho
ženy Martiny Kušnírovej. Vláda núka milión eur za odhalenie páchateľov a Generálny prokurátor Jaromír Čižnár vydal
pokyn špeciálnemu prokurátorovi Dušanovi Kováčikovi, aby zamedzil úniku informácií, „neinformoval verejnosť
a politikov už vôbec nie, a to až do doby, pokiaľ zverejnenie informácií bude možné bez negatívnych následkov na
vyšetrovanie“, povedala hovorkyňa Andrea Predajňová. Média hovoria o taliánskej mafii na Slovensku a o tom, že jej
chápadlá siahajú aj do najvyššej politiky cez Taliána Antonia Vadalu. Poslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová povedala,
že Mária Trošková, radkyňa premiéra Fica previedla podiel, ktorý mala vo firme s Vadalom, na človeka, vyšetrovaného
za podvody. o Podle nejnovějšího průzkumu preferencí v ČR agenturou CVVM by ve volbách nyní zvítězilo hnutí ANO
s 33,5 procenty hlasů, Pirátská strana by získala 13 procent, ČSSD 12 procent a ODS 10,5 procenta, 10 procent by
volilo KSČM a 6,5 procenta Okamurovu SPD. TOP 09, KDU-ČSL a STAN by se se 3 procenty do sněmovny nedostaly

***************************************************
Britská skupina Spoločnosti pre vedy a umenia SVU pozývá krajanov na prednášku
ing. Antonína Stáně

Počátky českého skautingu
.

Prednášajúci nás zasvätí do začiatkov ćeského skautingu, v ktorom jeho rodina zohrala dôležitú úlohu

v sobotu 24. marca o 14tej hod. v Čs. národnom dome, 74 West End Lane, NW6
Info: Věra Vavrečková (0170 2614 767) a Zuzana Slobodová (079 405 19 667) a https://www.svu2000.org/london Priveďte priatielov!!!
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DUCHOVNÉ SLOVO

Z posolstva Svätého Otca Františka na Pôstne obdobie 2018

Drahí bratia a sestry,
znova sa blíži Pánova Veľká noc! Nato, aby sme sa na ňu dobre pripravili, nám Božia prozreteľnosť
každý rok ponúka štyridsaťdenné Pôstne obdobie ako „sviatostný znak nášho obrátenia“1. V ňom sa
ohlasuje a uskutočňuje možnosť návratu k Pánovi celým srdcom a celým životom.
Aj tento rok by som chcel svojím posolstvom pomôcť celej Cirkvi prežívať tento čas milosti v radosti a pravde. Nechám
sa pritom inšpirovať Ježišovými slovami z Evanjelia podľa Matúša: „A pretože sa rozmnoží neprávosť, v mnohých
vychladne láska“ (Mt 24,12).
Táto veta sa nachádza v rozhovore o konci sveta situovanom na Olivovú horu v Jeruzaleme – práve tam, kde sa začne
Pánovo utrpenie. Ježiš v odpovedi na otázku učeníkov ohlasuje veľké súženie a opisuje situáciu, v ktorej sa môže
ocitnúť spoločenstvo veriacich: uprostred bolestných udalostí vystúpia falošní proroci a mnohých zvedú, takže bude
hroziť, že v srdciach vychladne láska, ktorá je jadrom celého evanjelia...

,,Tolerovať možno slabosť, nie však lož‘‘
Vyhlásenie najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví v Slovenskej republike k tzv. Istanbulskému dohovoru
Moderná doba, zmeny v pohľade na človeka a spôsob života, veľký dôraz na individualizmus, osobný rozvoj a osobné
záujmy – to všetko prinieslo so sebou aj negatívne javy, medzi ktoré patria rozličné prejavy násilia, a to aj vo vzťahoch
medzi najbližšími, teda v rodinách.
Ako kresťania veríme, že Boh stvoril všetkých ľudí rovných v dôstojnosti. Každý človek je jedinečný, Boh chce z
nás mať jednu rodinu, v ktorej sa navzájom dopĺňame. Násilie nikdy nie je vhodnou cestou na riešenie problémov. Je
dobré, že si tieto pravdy v spoločnosti stále viac uvedomujeme a prispôsobuje sa tomu aj naša legislatíva, čo možno len
oceniť. Pri dosahovaní ideálov je však rovnako dôležité, aké prostriedky si pri tom zvolíme. Účel nesvätí prostriedky a
nie každá cesta vedie k vytýčenému cieľu. Aj preto so znepokojením sledujeme iniciatívy, ktoré smerujú k ratifikácii
kontroverzného dohovoru Rady Európy, tzv. Istanbulského dohovoru.
Istanbulský dohovor vidí koreň domáceho násilia aj v zaužívaných „rolách“ mužov a žien, ktoré nazýva
stereotypnými, a žiada na riešenie tohto problému ustúpiť od špecifických čŕt biologicky danej ľudskej prirodzenosti
muža a ženy v prospech tzv. rodovej rovnosti. Pojem „rod“ pritom definuje ako „súbor spoločnosťou vytvorených rolí,
vzorov správania, činností a atribútov, ktoré daná spoločnosť považuje za primerané pre ženy a mužov“ (čl. 3, písm.
c). Dohovor vyžaduje, aby odsúdeniahodné „stereotypné roly“ (čl. 12, ods. 1), ako aj zavádzanie „nestereotypných
rodových rolí“ (čl. 14, ods. 1) posudzovala nejasne definovaná „skupina expertov“ (čl. 66), nadradená aj národným
parlamentom. Dohovor, ak sa bude aplikovať, zásadným spôsobom zasiahne do legislatívy, výchovy a vzdelávania vo
všetkých signatárskych štátoch, pričom „k žiadnemu ustanoveniu dohovoru nie sú prípustné žiadne výhrady“ (čl. 78.
ods. 1), okrem niekoľkých nepodstatných výnimiek. Nemáme dôveru, že vyjadrenia expertov budú pravdivé a
napomôžu účinne predchádzať domácemu násiliu. Skôr sa obávame šírenia genderovej a protirodinnej agendy.
Téma násilia v rodine si žiada komplexný prístup. Môže sa totiž týkať nielen žien, ale aj ďalších zraniteľných osôb.
Každé násilie charakterizuje neúcta k ľudskej dôstojnosti, ktorá je ako dar od Boha nedotknuteľná.
Kresťanské cirkvi v Slovenskej republike sa hlásia k rovnosti pohlaví. Sme za ochranu žien pred akýmkoľvek
násilím, nemôžeme však súhlasiť s ideológiami, ktoré rovnosť prezentujú ako rovnakosť a prichádzajú až k popretiu
rozdielov medzi mužmi a ženami. Prirodzeným vzťahom muža a ženy nie je konflikt, ale povolanie k harmónii a
vzájomnému doplňovaniu sa v Božom diele manželstva a rodiny.
Tolerovať možno slabosť, nie však lož. Sme pevne presvedčení, že existuje nemenná pravda o človeku, o identite
muža a ženy, a túto pravdu my ako ľudia neurčujeme, len objavujeme. Zároveň tvrdíme, že sme schopní jej poznania,
presne tak, ako sme pri zachovaní zdravého úsudku schopní poznania pravdy o manželstve, ktoré je zväzkom jedného
muža a jednej ženy.
My, predstavitelia kresťanských cirkví, obraciame sa týmto vyhlásením na všetkých občanov Slovenskej republiky
a verejných predstaviteľov, aby sme potvrdili, že podporujeme úsilie o efektívne riešenie problému domáceho násilia.
Zároveň vyhlasujeme, že viaceré tézy, ktoré v tejto súvislosti ponúka tzv. Istanbulský dohovor, považujeme za prejavy
genderovej ideológie. Z tohto dôvodu sa obraciame na vládu SR, aby stiahla podpis Slovenska pod týmto dohovorom.
Urobme, čo je v našich silách, pre účinnú ochranu všetkých osôb ohrozených násilím, ale rovnako aj na podporu
zdravých manželstiev a rodín.
Prosíme dobrotivého Pána, aby nám dal silu obstáť v tomto úsilí: aby sa s každým človekom zaobchádzalo
spravodlivo, na základe nemennej pravdy o mužovi a žene, ktorí sú stvorení na Boží obraz
Toto vyhlásenie schválili a podpísali v Badíne 13. februára 2018 predstavitelia Rímskokatolíckej cirkvi, Evanjelickej cirkvi augsburského
vyznania, Gréckokatolíckej cirkvi, Pravoslávnej cirkvi, Reformovanej kresťanskej cirkvi, Cirkvi bratskej, Evanjelickej cirkvi metodistickej,
Bratskej jednoty baptistov, Starokatolíckej cirkvi, Apoštolskej cirkvi na Slovensku a Cirkvi adventistov siedmeho dňa /Z webu TK BKS/

***************************************************
British, Czech and Slovak Association a velvyslanectví ČR srdečně zvou na přednášku

Working with Václav Havel and Czech culture in New York
neboli večer BCSA s americkým režisérem a spisovatelem Edwardem Einhornem

20. března od 19 do 20.30 v kinosále velvyslanectví ČR, 26 Kensington Palace Gdns, London, W8 4QY
Vstup (jen s rezervací přes Eventbrite nebo BCSA) £10, pro studenty £5), pro členy BCSA bezplatný. Občerstvení...

Eventbrite: https://www.eventbrite.co.uk/e/working-with-vaclav-havel-and-czech-culture-in-new-york-tickets-42151198369
Nebo info: bcsa@bcsa.co.uk nebo tel. : 020-8902-0328 či www.bcsa.co.uk a na adrese: 643 Harrow Rd, Wembley, HA0 2EX

BCSA také zve krajany na tradiční středeční setkání ,,Get to know you‘‘
příště 14.března od 19 do 23hodin v Českém a slovenském klubu, 74 West End Lane, London NW6

***************************************************
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**************************************************
JEŠTĚ KRÁTCE Z DOMOVA
o Čínská špionáž zintenzivnila operace na českém uzemí, tvrdí ve
výroční zprávě Bezpečnostní informační služba. Vzrostla však také
intenzita aktivit ruských tajných služeb, hlavně v politické oblasti.
BIS zaznamenala také rostoucí vliv podnikatelských skupin a má
prý i důkazy o sílící kyberšpionáži. o V roku 2018 nepribudne na
Slovensku ani kilometer autostrád, prvýkrát od vzniku Národnej
diaľničnej spoločnosti roku 2005. NDS pôvodne plánovala dokončiť
minimálne jedenásťkilometrový úsek diaľnice D1 pri Žiline, neskôr
boli problémy v tuneli na úseku Hríčovské Podhradie – Lietavská
Lúčka a termín posunula. Teraz sa hovorí o dokončeniu v r. 2019.
Děti, Velehrad vás všechny zve do

DOPIS Z PRAHY

KLUBU ČESKÝCH DĚTÍ

Kdo to podepsal a kdo nic
podepisovat nemusel...

Učte se česky -- hrajte hry -- najděte
si nové kamarády

Tento měsíc (únor) moji pozornost upoutaly dvě zajímavé zprávy.
OPIČKY (2 – 4) : 11:00 – 12:00
Jednou je rozhodnutí košického soudu o tom, že Andrej Babiš
TYGŘÍCI (4 - 7) : 12:10 – 13:10
nemůže žalovat PAMĚŤ NÁRODA za to, že ho - na podkladě množství
dokumentů - evidují jako agenta někdejší StB.
Druhá přišla z Anglie. Anglické noviny - a druhý den i české –
NEDĚLE 4.3., 11.3.,18.3. a 25.3.
psaly o hlášení československých rozvědčíků v Londýně v
Velehrad, 39 Lonsdale Rd., Barnes, SW13 9JP
osmdesátých letech: jak se s nimi tehdy scházel a jaké informace jim
INFO@CZECHLANGUAGECLUB.CO.UK
předával poslanec britského parlamentu Jeremy Corbyn.
Pan Babiš (agent Bureš) získal předešle od soudů nižší instance “osvobozující” výroky,neboť tam dosvědčili
důstojníci bývalé StB, že Babiš vázací agentský dokument nepodepsal, že si ho jako agenta vymysleli. Je dosti důležité,
že vázací dokument s Babišovým podpisem se nikdy nenašel. To slovenský ústavní soud, na jehož předchozím výroku
bylo rozhodnutí košického soudu postaveno, přičítá známé skutečnosti, že v kritických dnech pádu komunistické moci
nařídil ministr Lorenc hromadnou skartaci dokumentace StB. Mnoho dokumentů tehdy bylo zničeno. Mnoho se jich ale
zachovalo a právě ty “slovenské” jsou nyní v opatrování PAMĚTI NÁRODA.
StB byla obrovská celostátní organizace. Měla výborný administrativní systém. Informace o agentovi, který byl
naverbován kdesi na Slovensku či v zahraničí, byly vedeny i v pražskěm ústředí. Alespoň tehdy, byl-li agent alespoň
trochu významný. Záznamy o agentu Burešovi lze tak najít v mnoha různých zachovaných estébáckých fasciklech.
Babišova snaha prokázat, že “upsaným” agentem nebyl, se proto jeví jako dosti beznadějná. I prostá logika svědčí pro
to, že Babiš agentem byl. Nejen, že důstojníci StB by byli riskovali vysoké tresty, kdyby si ho bývali jako agenta
vymysleli, ale bylo by pro ně prakticky nemožné rozšířit jeho stopy po různých provázaných složkách.
Ostatně: byl-li někdo upřímným komunistou (což pan Babiš snad byl), nelze se divit, že se stal agentem či
donašečem StB. Vždyť taková role pro něj musela být poctou!
Pan Babiš chce pokračovat v tažení za “očištění” svého jména. Není jasné, koho nyní bude žalovat. Třeba dojde až k
evropskému soudu pro lidská práva, tak se ještě máme na co těšit.
Zdá se mi ale, že na možnost prohry u soudu se předem připravoval, neboť již v minulé české koaliční vládě jeho
hnutí ANO prosadilo, že spolupráce s někdejší komunistickou StB nebude nadále překážkou v tom, aby usvědčený
jedinec seděl v české vládě.
No a teď k tomu Corbynovi. Ovšemže mluvčí Labour párty obvinění hned kontroval, že Corbyn se tehdy v
osmdesátých letech pouze scházel s akreditovaným diplomatem, třetím tajemníkem velvyslanectví ČSSR. Nevědomost
hříchu nečiní.
Corbyn vždy představoval v Labouristické straně ten nejlevějši marxistický extrém. Z jeho známých výroků za
desítky let je zřejmý jeho odpor k demokratickému zřízení v Británii, Spojených Státech i jinde. Netajil se tím, že touží po
režimu, jaký existoval v Sovětském Svazu nebo v NDR (s tím posledním se seznámil při svém cestování v
“demokratickém” Německu). Jeho názory se zřejmě nezměnily ani když se k stáru stal lídrem Labour party. Právě tehdy
se vyznal z obdivu k režimu ve Venezuele, o kterém prohlásil, že je “inspirací pro nás všechny v boji proti režimu šetření a
proti neoliberálni ekonomice”. Faktem je, že Venezuela se pod levicovou diktaturou stala z nejbohatší země Latinské
Ameriky zemí nedostatku, hladu a policejního násilí. Bůh ochraňuj naše přátele v Anglii, kdyby se Corbyn měl stát
britským premiérem!
Co z toho vyplývá? Pan Babiš nejspíš podepsal “agentstvi” a snad donášel na svoje spolupracovníky, obchodní
kontakty atd. Byl nejspíš prostě jedním z tisíců koleček, ze kterých se skládal aparát totality.
Pan Corbyn nikdy nic podobného nepodepsal (nikdo to alespoň netvrdí). Vyrostl a žil ve svobodné zemi, dostalo se
mu výsady dobrého vzdělání, byl zvolen do významné funkce. A toho všeho používal k tomu, aby svůj národ přivedl pod
režim, podobný tomu, který kdysi vládl v NDR či SSSR. Předával “v dobré víře” komunistickým rozvědčíkům informace např o tehdy chystaném zátahu britských složek na špiony z východního bloku.
A teď mi řekněte, který z nich je horší, který z nich je opravdový padouch? Ten co podepsal, snad pod nátlakem,
nebo ten co nic podepisovat nemusel?
Radši končím, ještě by se ze mě stal Babišův obhájce.
Z Královských Vinohrad zdraví Honza Krátký, jehož jméno v seznamech nenajdete.

***************************************************
Dvořákova společnost upozorňuje na slevu pro členy na koncerty v Conway Hall, Red Lion Sq, WC1R 4RL,

kde budou koncerty české hudby 11.března, 29. dubna a 13.května. Budeme je ohlašovat v našem kulturním přehledu na str.6

***************************************************
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***************************************************
Nenechte si ujít, aneb trochu kultury v Londýně v březnu
o

7., 10., 14., 19., 22. a 24.března v 19.30 v Royal Opera House, Covent Garden, vystoupí její sbor a orchestr pod
taktovkou Marka Wiggleswortha s Janáčkovou operou Z mrtvého domu. Info: www.roh.org.uk/ a 020 7304 4000.
o
10. března v 17.45 v Gate Picturehouse, Notting Hill Gate W11 3JZ promítaní filmu Jan Masaryk a diskuse
s historiky Dagmar Hájkovou a Markem Cornwallem. Info: organizátor České centrum
o
11. března v 18.30 vystoupí v Conway Hall, 25 Red Lion Sq., WC1R 4RL Wihan Quartet se Sukovým kvartetem
v B a skladbami Richtera a Haydna. Info: www.conwayhall.org.uk/event/wihan-quartet-2/
o
15. a 16. března v 19.30 a 17.3. ve 14.30 vystoupí v Compass Theatre, Glebe Ave., Ickenham UB10 8PD Harrow
Opera pod taktovkou Ezry Williamse a za režie Kirsty Bennett s Dvořákovou Rusalkou. Info: www.harrowopera.com
o
17. března v 19.30 zazpívají v All Saints‘ Church, Hillingdon, UB10 9BT, Sine Nomine Singers Dvořákovu první
verzí Mše v D moll a skladby Pergolesiho a Mozarta. Info: 020 8933 7908 a www.sinenomine.org.uk
o
18. marca o 17.30 ve Venue 229, 229 Great Portland St., W1W 5PN predstaví Slovenské divadlo v Londýne dve
predstavenia (s anglickými titulkami) Mami, čo si chcela a Akadémia pre ženy. Lístky na: www.pishter.com za £10/15
o
Do 18.3. v Českém centru (budova velvyslanectví ČR) výstava Czechia Now! stylů oděvů v regionech. Autorky:
módní návrhářka Kateřina Plamitzerová, fotografka Michaela Čejková a zahradní architektka Lucie Králíková.
o
28. března ve 13.05 zahrají v St.Botolph’s Church, Aldgate High St., EC3N 1AB Duo Brikcius (mladí cellisté,
sourozenci Anna a František). Na programu Janáčkovo Presto a skladby Offenbacha a Gideona Kleina. Vstup volný,
dobrovolné vstupné. Info: http://www.stbotolphs.org.uk/. Oba po Aylesbury (22.3) a Brightonu (23.3.) zahrají opět
30.3. v recitalu v The Freedom, Rembrandt Gdns, W2 1XB ve 13.00. Info: https://freedomcanalstudio.com/shop
o
28. března v 19.30 v Rich Mix, 35 Bethnal Green Rd, E1 6LA, debata, filmy a diskuse: média za srpnové okupace
1968 s Kamilou Moučkovou a novinářem Filipem Rožánkem. Info: České centrum a DashCafe@dasharts.org.uk

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

***************************************************
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: 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
(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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