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50. výročí sovětské okupace vhodně
připomenuto ve vlasti i v zahraničí
Pro celou starší generaci dnešních Čechů a Slováků, počínaje zhruba kolem
šedesátky, ale i pro pár mladších -- tehdy ve starším dětském věku -- byla
nejtraumatičtějším zážitkem jejich životů sovětská srpnová okupace roku
1968 a její důsledky. Pro dnešní osmdesátníky i ty starší z nás, pamatující
ještě válku, nebyl však 21. srpen 1968 žádným překvapením. Byli to oni,
pamětníci února 1948 a represí padesátých let, kteří se tehdy aktivně podíleli
na postupné demokratizaci republiky – od svobodnějších médií, přes
obnovení skautingu či ožívání politických stran a hnutí. A někteří z nich byli
bývalí komunisté, nyní více či méně vystřízlivělí. Věděli, že se vše musí dít
pomalu, aby nedošlo ke zbytečnému dráždění Moskvy. Ti mladší, se svojí
naivní nadějí, že svět je jiný než za budapešťského jara roku 1956, však
tlačili na rychlé uvolňování (a nebylo se co divit) a někdejším exponentům rudé diktatury a neúnavným slouhům
Moskvy se to vše přestávalo líbit. Vždyť by přišli o koryta a byli by třeba pohnáni před soud a Sovětský svaz by tak
mohl v zemi ztratit vliv, přinejmenším stejně jako v Rumunsku či Jugoslávii (a za potlačení kontrarevolučního puče
považuje dnes okupaci 44 procent Rusů a jen 18 procent ví, jak to bylo). A tak následovala varování, schůzky v Čierné
a Bratislavě, vojenské cvičení, zvací dopisy ,,99ti Pragováků‘‘ a stalinistů KSČ po schůzce v Bratislavě a v noci na
21.srpen, dobře připravená invaze více než čtvrt milionů vojáků se 6300 tanky, 2000 děly a osmi stovkami letadel.
Okupace pochopitelně znamenala konec nadějí na svobodnější život a mezi čtvrt milionem a 350.000 občanů po
srpnu emigrovalo, ale 137 Čechů a Slováků bylo zabito okupačními vojáky a 577 těžce zraněno. Do odchodu
okupantů v roce 1991 dosáhl počet zabitých ve střetech s nimi, včetně nehod, rvaček a podobně, čísla 425. Nastala
,,normalizace‘‘, prověrky, vyhození 11.000 vojáků z armády a mnoho osob ztratilo zaměstnání, mladí nemohli jít
studovat. Lež byla za pravdu, prostřednost za úsilí, nezodpovědnost za snaživost a naše národy na to doplácejí
mnohými pokřivenými páteřemi ještě dnes, téměř třicet let po pádu komunistického režimu. Ten pád už pamatují
mnozí z nás, ale těm mladším mezi 18 a 34 lety je třeba podle průzkumů okupaci připomínat (téměř polovina o ní nic
neví!), což vhodně učinil například pražský koncert hudby šedesátých let na zcela zaplněném Václavském náměstí
21.srpna večer, zakončený symbolicky Martou Kubišovou a hymnami (viz zprávy z domova). Podobně důstojným
připomenutím byl třeba projev slovenského prezidenta Andreje Kisky, který v tomto čísle také přinášíme (český
prezident Zeman hovořit nechtěl, prý už tehdy vše řekl). Důstojné a navíc pro mnohé velmi zajímavé bylo i setkání
BCSA na velvyslanectví a slibně vypadá -- podle rychle stoupajícího počtu přihlášených -- i vzpomínkové odpoledne
na Velehradě (viz ohlášení níže). A onu sovětskou okupaci je třeba připomínat i anglickým přátelům a známým! /jn/

***************************************************
Správní rada londýnského Velehradu srdečně zve všechny krajany u příležitosti 50. výročí sovětské okupace Československa na

VZPOMÍNKU NA 21. SRPEN 1968
v neděli

2. září 2018, od 15.00 do 18.30 hodin
na Velehradě, 39 Lonsdale Rd., Barnes, London SW13 9JP
(Instrukce pro nové návštěvníky na http://en.velehrad.org.uk/contact/)

Na programu bude promítnutí nového dokumentu České televize, diskuse – včetně vzpomínek
pamětníků okupace -- hudba 60tých let a obvyklé občerstvení...
Prosíme potenciální návštěvníky, aby registrovali účast nejpozději do 30.srpna na contact@velehrad.org.uk nebo poslali text
na: 0753 2061 298 (Mirka Mondry). Je to nutné vzhledem k zajištění adekvátního občerstvení
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ZPRÁVY Z LONDÝNA A KOMUNITY
Slovenská katolická misie v Londýně
oslavila desáté výročí činnosti
V neděli 1.července oslavili londýnští Slováci deset let trvání
Slovenské katolické misie v sídle SCM v kostele na Melior
Street u London Bridge. Slavnostní mši, spojenou s oslavou
svátku věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje, sloužil bratislavský
pomocný biskup Mons. Jozef Hal’ko. Mezi pozvanými hosty
byl také slovenský velvyslanec a vojenský přidělenec.
Londýnský Velehrad, kde slovenské a české mše svaté
byly slouženy po mnoho desetiletí před založením SCM a
odchodem do kostela na Melior Street, byl zastoupen členkou
správní rady Martou Tomskou a vykonnou tajemnicí rady
Ludmilou Stáně (viz také foto).

s delegací Velehradu (M.Tomská a L.Stáně) a s biskupem Mons. Haľkem.

Nedělní česká školička na Velehradě
se dál rozrůstá
Dětem končí prázdniny a otevírá se i nedělní česká školička
na Velehradě, která byla přes léto uzavřena. Školní rok jsme
zakončili vystoupením, při kterém si všichni připomněli, co
děti každou neděli v uplynulém školním roce či jeho části
dělaly. Pod vedením naší učitelky Kamily a asistentky
Štěpánky se děti učily o kontinentech a zvířatech, zkusily si
cestovat různými dopravními prostředky, vyráběly auta,
balóny, cestovní pasy a vydaly se na výlet do Prahy.
Dvojjazyčné děti si v naší nedělní české školičce hravou
formou osvojují češtinu pomocí výtvarných, pohybových a
hudebních aktivit.
V minulém školním roce se naše školička těšila velkému
zájmu dětí i rodičů. Kromě dvou dětských kroužků, které
momentálně navštěvuje kolem 20 dětí, mohli také rodiče
studovat češtinu ve dvou různých kurzech pro dospělé.
Na všechny rodiče a děti se budeme těšit zase nyní
během září a během prázdnin jsme naplánovali další školní
rok. Můžeme slíbit, že bude plný zábavných aktivit,
kreativních činností a novinek. Pro více informací ohledně
příštího školního roku kontaktujte Michaelu na
info@czechlanguageclub.co.uk.

Z oslav 10. výročí Slovenské katolické misie v Londýně: Biskup Mons. Haľko
při mši promlouvá k účastníkům slavnosti a slovenský velvyslanec
Ľubomír Rehák s velehradskou delegací (M.Tomská a L.Stáně) a s biskupem
Mons. Haľkem. Dole: Děti ve velehradské školičce během jedné z akcí

Blíží se velehradská Svatováclavská
Uplynulých sto let od založení Československa je také stovkou let Svatováclavských oslav, tedy slavení svátku patrona
českých zemí v obnovené a znovu pošlapávané státnosti a londýnský Velehrad se už nyní připravuje na ,,mohutnou‘‘ a
stému výročí republiky odpovídající Svatováclavskou. Oslava a zahradní slavnost se letos bude konat v neděli 7.října
(viz oznámení níže) a bude zahájena mší svatou slouženou otcem Tomášem Roulem z Říma, velehradské pospolitosti
už delší dobu známým a londýnskými krajany oblíbeným. Po mši pak vypukne obvyklé veselí, budou oznámeny
nejnovější krajanské novinky a bude hrát hudba a na řadu přijde i tradiční domácí občerstvení.

Budeme vzpomínat na zemřelé v září...
Po prázdninách budeme vzpomínat na významného hudebního skladatele dr.Antonína Tučapského, jehož hudba
doznala v posledních letech ocenění i v ČR a jeho operu uvedla brněnská Janáčkova opera (zemřel 9.září 2014).
Dalšími našimi zemřelými, na které budeme vzpomínat (22.září), je ing. Karel Staller, bývalý starosta londýnského
Sokola a syn designéra známého čs-uk lehkého kulometu Bren-Gun z 2. světové války, paní Zuzana Růžičková,
muzikoložka/viceprezidentka Dvořákovy společnosti a plk. Arnošt Polák, střelec/telegrafista 311ky (oba 27.9.2017).

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

SVATOVÁCLAVSKOU SLAVNOST
v neděli 7. října 2018 od 14 do 18.30

v prostorách a na zahradě Velehradu v Barnes, 39 Lonsdale Rd, SW13 9JP
Zahájení ve 14 hod. slavnostní svatováclavskou mší svatou, slouženou česky Otcem Tomášem Roulem z Říma
Od 15.30 do 18.30 vzpomínka na sv. Václava a zahradní slavnost v areálu velehradské zahrady
(Pro děti bude zvlášť připraven program – prosíme, ohlašte předem jejich jména a věk)
Vstupné £5 pro dospělé (děti zdarma) zahrnuje tradiční české občerstvení a bude také prodáváno víno a pivo

Prosíme potvrďte účast do 3.10. na contact@velehrad.org.uk a mobilem na 07468 570551. Těšíme se na viděnou!
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Hrdina od Tobruku a z bojů nad Atlantikem generál
Pavel Vranský zemřel

ZPRÁVY Z DOMOVA
Príhovor prezidenta Andreja Kisky k
50. výročiu okupácii Československa

V Praze zemřel 24. června ve věku 97 let
válečný hrdima z Polska, od Tobruku a
později nad Atlantikem, generál Pavel
Vranský. Jeho válečná anabáze byla značně
složitá. Začátkem války odešel do Polska,
a přidal se k československému vojsku. Byl
ale zatčen sovětskými vojáky a internován.
Po propuštění v roce 1941 bojoval s naší
blízkovýchodní jednotkou v Palestíně a v
Sýrii a pak s 200. čs. dělostřeleckým
praporem během slavné obrany Tobruku. Po stažení do Británie v roce
1942 se přihlásil do 311. českosloenské bombardovací perutě/pluku,
absolvoval školení na Bahamách a zúčastnil se s ní protiponorkového
nasazení u pobřežního letectva RAF. Sloužil jako palubní telegrafista a
střelec na Liberátorech a byl za zásluhy vyznamenán řádem TGM a
později medailí za zásluhy.
Exministryně obrany Karla Šlechtová, která zprávu o odchodu hrdiny
vydala na twitteru, upozornila také, že dnes jsou našimi posledními
žijícími hrdiny Druhé světové války, kteří sloužili s československými
leteckými pluky RAF, stihač z 310ky Emil Boček, který letos oslavil 95.
narozeniny a Tomáš Lom a Jiří Kafka, oba sloužili ve 311. čs.
bombardovací peruti/pluku jako telegrafisté a střelci a také Zdeněk
Neruda, který prošel výcvikem, ale nestihl bojové nasazení a Alois
Dubec, který už výcvik RAF nestihl dokončit. Památku těch našich letců a
vojáků, kteří padli a zemřeli v Británii, uctíme jako obvykle o výročí
republiky 28. října ve 14 hodin na spojeneckém hřbitově v Brookwoodu.

Pred päťdesiatimi rokmi sa milióny obyvateľov
Československa ocitli v šoku. Rozhlasoví reportéri
ohlasovali neslýchanú správu: do našej krajiny vtrhli
cudzie vojská. Po uliciach miest a obcí rachotili tanky,
ľudia stáli pred nimi s holými rukami. Na mnohých
miestach sa ozývala streľba.
Všetko to malo podobu nepredstaviteľného, príšerného
filmu. Naozaj, kto by bol uveril, že raz nás budú okupovať
armády takzvaných „spriatelených krajín“, spojencov z
Varšavskej zmluvy?
Uverili by sme tomu, že vrcholných predstaviteľov
nášho štátu na čele s Alexandrom Dubčekom okupanti
zatknú a odvlečú do Sovietskeho zväzu?
Žiaľ, naozaj sa to stalo. Našu vlasť zaplavilo pol milióna
vojakov, vyše 6 000 tankov, 800 lietadiel a 2 000 diel.
Sovietske divízie nás v noci napadli z východu, zo
západu, zo severu aj z juhu. Pridali sa k nim poľskí,
maďarskí a bulharskí vojaci. A jednotky armády
východného Nemecka stáli na hraniciach ako „rezerva.“
Najväčšia operácia v dejinách Varšavskej zmluvy sa
vydarila, do rána obsadili celú republiku.
Nijakých kontrarevolucionárov nenašli, zato však v
krajine, kde sa dovtedy šírila nádej na slobodnejší život,
zabili desiatky nevinných obetí.
Po podpísaní Moskovského protokolu sa hororový film
menil na krutú realitu normalizácie. Začala sa potláčať sloboda tlače, prejavu či viery. Na pracoviskách sa rozbehli
potupné previerky, desaťtisíce zamestnancov boli šikanované, vyhadzovali ich z práce, ich deti nesmeli študovať.
Mnohí šikovní a vzdelaní ľudia emigrovali. Moc prevzali bezcharakterní jedinci opierajúci sa o sovietske bodáky. Dnes
sa vám prihováram zo Sliača. Z miesta, odkiaľ po dlhých 23 rokoch odišli poslední cudzí vojaci. Zanechali za sebou
zdevastovanú krajinu, zdemolované byty, ale najmä zmarenú nádej na zmenu v roku 1968.
Je povinnosťou dnešných demokratických politikov chrániť našu slobodu, možnosť rozhodovať o našej budúcnosti
bez obáv z toho, že naše rozhodnutia zlomí hrubá sila. Preto potrebujeme spojencov s rovnakými hodnotami a
rovnakým rešpektom k slobode, právam ľudí a demokracii. Takých spojencov a partnerov máme v Európskej únii a
Severoatlantickej aliancii, dvoch pilieroch našej prosperity a bezpečnosti. Dovoľte mi však vysloviť jednu prosbu.
Okupáciu našej krajiny vojskami Varšavskej zmluvy dnes odsudzujú tri pätiny obyvateľov Slovenska.
Pribúda však tých, ktorí o nej vedia málo alebo nič. Najmä medzi mladými ľuďmi.
Prosím preto rodičov, učiteľov, príbuzných, ako aj pamätníkov, aby si v tieto dni našli chvíľku času a s mladšími
ľuďmi a deťmi sa podelili o svoje poznatky a skúsenosti. Aby im priblížili časy nádeje, ale aj chvíle zrady, zúfalstva a
poníženia. Spomenuli si na obete okupácie i zásadnú zmenu, akú nám priniesol November 1989.
Aby sme im pomohli pochopiť, že slová „nikdy viac“ znamenajú nielen odhodlanie, ale vyžadujú si rozumné,
zodpovedné rozhodnutia, ktoré túto túžbu naplnia obsahom.
/převzato ze slovenského tisku/

Pražské Václavské náměstí po letech opět zaplněno při koncertu k výročí okupace
Po mnoha letech zaplnili Pražané všech věkových kategorií 21. srpna večer zcela Václavské náměstí při koncertu k 50.
výročí sovětské okupace. Nejznámější populární melodie onoho roku v nových úpravách zazněly z podia pod sochou
sv. Václava v podání mladých i starších umělců. Zpěv s doprovodem kapel byl uveden a doplňován historickými
filmovými záběry a vzpomínkami řady pamětníků, např. publicisty Ondřeje Neffa, expremiéra Petra Pitharta či filmaře
Zdeňka Svěráka. Zazněly tak Krylova Bratříčku zavírej vrátka, Želva Olympiku či Klaunova zpověď a Lady Carneval a
ze zpěváků vystoupili Aneta Langerová, Marta Jandová, Lucie Bílá, Tereza Černochová, Jana Kirschner, Vojta Dyk,
Matěj Ruppert, Xindl X, Honza Křížek, La Putyka, Petr Malásek a Symfonický orchestr Českého rozhlasu, uvedený
jeho generálním ředitelem Reném Zavoralem. Nakonec za bouřlivého potlesku desítek tisíc přítomných zazpívala Marta
Kubišová svou už historickou Modlitbou pro Martu a pak z úst všech zpěváků a s doprovodem celého náměstí zazněly
česká a slovenská národní hymna a byla speciálně nasvícena budova obnoveného Národního muzea, včetně plamenů
na střeše a za okny, symbolizujících střelbu během okupace, trikolór a státních vlajek.
Koncert byl vyvrcholením pietních aktů a vzpomínek na různých místech Česka i Slovenska během dne. Pietní akt
se konal i před budovou Českého rozhlasu za účasti premiéra Andreje Babiše a předsedy sněmovny parlamentu Radka
Vondráčka v 11 hodin, byl však narušen pískotem některých demonstrujících.

***************************************************
British, Czech and Slovak Association a Velvyslanectví ČR srdečně zvou krajany na virtuální výlet do pražské módní scény, nazvaný

A secret guide to Prague’s fashion scene
V úterý 18.září od 18.30 do 20.30 v sále Velvyslanectví ČR, 26 Kensington Palace Gardens, London W8 4QY
Ředitelka Českého centra Tereza Porybná provede účastníky kreacemi pražských návrhářů a obchody, kde je možné je koupit
Vstup £10 (studenti polovic a členové BCSA bezplatně). Vstupenky na Eventbrite, nebo na bcsa@bcsa.co.uk Info: 07710 289 410
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ZPRÁVY Z DOMOVA VE ZKRATCE

O 14. srpen, kdy se v roce 1945 vrátili naši letci do vlasti, byl
letos oslaven jako Den 100. výročí založení čs. letectva, i když ono
založení připadne až na 30. října, kdy v roce 1918 skupina našich
leteckých důstojníků čs. letectvo založila. Oslava se konala v Praze
na Klárově u pomníku Okřídleného lva na paměť našich letců v
Británii za Druhé světové války za účasti našich a britských
velitelů leteckých sil gen.Petra Hromka a maršála RAF Stuarta
Peache, který ve velitelství NATO vystřídá našeho generála Petra
Pavla, dalších důstojníků, skupinky našich veteránů RAF a asi
dvou stovek diváků (viz foto). O Slovenské prezidentské voľby
budú pravdepodobne v marci budúceho roka, bo Andrej Kiska
bude vo funkcii len do polovice júna. Na post prezidenta
Z oslavy Dne letectva u pomníku Okřídleného lva v Praze (foto LN)
nominovala strana Most-Híd svojho predsedu Bélu Bugára a
(mimoparlamentné) Progresívne Slovensko advokátku Zuzanu Čaputovú. Strany Sloboda a Solidarita (SaS) a Spolu –
občianska demokracia oficiálne vyjadrili podporu kandidátovi Robertovi Mistríkovi. Aj vládne strany Smer aj SNS
hovoria, že budú mať svojho kandidáta a Sme rodina nominovala Milana Krajniaka a ĽSNS Mariana Kotlebu. Záujem
kandidovať ohlásil aj František Mikloško a další. Záujemci musia získať 15 podpisov poslancov alebo 15-tisíc podpisov
občanov. O Pražská Karlova univerzita slaví letos 670. výročí založení a právě se jí podařilo získat originál
souhlasu papeže Klementa VI. k jejímu založení z roku 1347. Rektor Tomáš Zima označil listinu za objev tisíciletí.

DUCHOVNÉ SLOVO

Pápež František o úlohe žien v cirkvi...
Z rozhovoru pápeža Františka pre agentúru Reuters prinášame v preklade výber úsekov o úlohe žien
Hovorme o ženách. Povedali ste, že ženy sú podstatné pre budúcnosť Cirkvi. Ženy žiadajú viac zodpovedných
miest v Kúrii?
Súhlasím s tým, že ich má byť viac. Pre to, aby sa žena mohla stať zástupkyňou v Tlačovom stredisku, som musel
bojovať. Medzi kandidátmi, s ktorými hovorím o obsadení postu prefekta Sekretariátu pre komunikáciu bola aj jedna
žena, ale ona nebola k dispozícii, lebo mala iné povinnosti. Je ich zopár, je potrebné, aby ich bolo viac. Dvaja
podsekretári, ktorých som menoval na Dikastérium pre laikov, rodinu a život sú teraz ženy. V tomto zmysle je
potrebné ísť ďalej podľa kvality.
Nemám žiaden problém menovať za vedúceho dikastéria ženu, ak to dikastérium nemá jurisdikciu. Dikastérium pre
klérus má jurisdikciu, musí tam teda byť biskup, ale dikastérií bez jurisdikcie je viacero, aj pre to ekonomické by som
nemal problém menovať kompetentnú ženu. Sme pozadu, to je pravda, ale musíme ísť ďalej.
Laička alebo rehoľná sestra? Alebo obidve?
To je jedno, na tom nezáleží. Ženy. Aj v Radách musia byť ženy. Mám skúsenosť z Buenos Aires. O záležitosti ktorú
bolo treba vyriešiť som sa najskôr zvykol radiť s poradcami kňazmi, ale potom som tú istú tému prediskutoval so
zmiešanou skupinou, a výsledok bol oveľa lepší. Ženy majú schopnosť chápať veci z iného pohľadu. Aj skúsenosť,
ktorú som mal tu s väznicami, navštívil som mnohé väznice. Zdá sa, že väznici pod vedením ženy sa darí lepšie.
Pamätám si, keď som raz išiel do jednej väznice, jednej z tých nie veľkých, ale veľmi udržiavaných, a riaditeľkou
bola žena, asi šesťdesiatnička, a po svätej omši bolo pohostenie. Ona sama dávala pokyny: „ty urob toto, a hudba,
tanec...“ Bola mamou. Ak väzni boli smutní, išli za ňou. Ženy vedia lepšie riešiť konflikty. V týchto veciach sú ženy
lepšie. Verím, že tak tomu bude aj v Kúrii, keby tam bolo viac žien. I keď niekto povedal, že by bolo viac klebiet, ale ja
tomu neverím, pretože aj my muži sme klebetní.
Ako by ste odpovedali žene, ktorá cíti silnú túžbu byť kňazom?
Je tu pokušenie „funkcionalizovať“ reflexiu o ženách v Cirkvi, že musia robiť to a to, že sa musia stať tým a tým. Nie,
rozmer ženy ide ponad funkciu. Je to niečo väčšie. Vráťme sa k Hansovi Urs von Balthasarovi, ktorý chápe Cirkev s
dvoma princípmi: petrovským princípom, ktorý je mužský, a mariánskym princípom, ktorý je ženský a nie je Cirkev
bez žien. Cirkev je žena, Kristova nevesta, je žena dogmaticky a to sa musí prehĺbiť, pracovať a nie uspokojovať sa, že
sme dali ženám funkcie. Áno, treba dať funkciu, ale to je málo, musí sa ísť ďalej. S posvätným rádom vysviacky to
nejde, pretože to dogmaticky nesedí. Ján Pavol II. sa vyjadril jasne a zavrel dvere, a ja sa k tomu nevraciam. Bola to
niečo seriózne, nie nejaký rozmar.
Ale nesmieme zúžiť prítomnosť ženy v Cirkvi len na úradnú funkciu. Nie, ide tu o niečo, čo muž nedokáže. Muž
nemôže byť Kristovou nevestou. Je to žena, Cirkev, Kristova nevesta. Vo večeradle sa zdá byť dôležitejšia Mária ako
apoštoli. Na tomto je potrebné pracovať a neupadnúť - a hovorím to s rešpektom - do feministického postoja. Nakoniec
to bude mužský šovinizmus v sukniach. Nesmieme do toho upadnúť. V Cirkvi sú rôzne funkcie, aj žena môže byť
vedúcou dikastéria. Toto je funkcia, ale musí mať viac než funkciu. Je to iný rozmer jednoty, prijatia, nevesty. Cirkev
je nevesta.
/z internetových stránok KBS.sk/

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

egyptológov dr. Jaromíra Málka a dr. Hany Navrátilovej z Griffith Institute oxfordskej
univerzity o živote v staroegyptskej dedine stavitelov královských hrobiek v Deir El Medina
v sobotu 22. septembra o 14:30 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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JEŠTĚ Z DOMOVA VE ZKRATCE
o Téměř neznámým faktem je, že Turnov byl jediným v srpnu 1968
vojensky neobsazeným městem v Československu. Jak uvedl deník
Dnes, polská jednotka, která měla město ,,zabezpečit‘‘ se objevila až
23. srpna a místní posádka dělostřelců 361. pluku umístila dle
rozkazu velitele, majora Bohumila Ištvánka do bran obou kasáren
122mm houfnice a byla uvedena do bojové pohotovosti. Poláci
konflikt nechtěli a utábořili se za městem až do 28. srpna, kdy naši
děla odstranili. Ištvánek, takto hrdina května 1945 v Plzni, byl pak
degradován na vojína a propuštěn z armády. Čest jeho památce!

DOPISY REDAKCI

DOPIS Z PRAHY: Střepy Pražského jara

Děti, Velehrad vás všechny zve do
Pocit, který jsme měli v té době si dovedu jen těžko vybavit. Ještě hůř
se to vysvětluje těm, kteří tam tehdy nebyli. Trochu napovídá
Učte se česky -- hrajte hry -- najděte
podtitulek na brožurce, kterou k padesátému výročí invaze vydal
si nové kamarády
RESPEKT: “Přběh jara, které by chtěl zažít každý.”
Bylo nám tehdy něco přes dvacet. Do té doby jsme byli rádi,
OPIČKY (2 – 4) : 11:00 – 12:00
když nás komouši pouštěli na vysoké školy technického směru a
TYGŘÍCI (4 - 7) : 12:10 – 13:10
někdy i na medicínu, případně nám o prázdnínách povolili vyjet do
kapitalistické ciziny. Ale dobře jsme věděli, že pokud do strany
nevstoupíme, na což jsem ani já ani většina mých kamarádů
NEDĚLE 9.9., 16.9., 23.9. a 30.9.
žaludek neměli - naše horizonty budou vždy striktně omezeny. Že to
dotáhneme do určité technické úrovně, ale dál rozhodně ne. A to ještě Velehrad, 39 Lonsdale Rd., Barnes, SW13 9JP
INFO@CZECHLANGUAGECLUB.CO.UK
jen tehdy, pokud si budeme dávat pozor na jazyk.
V jarních a letních měsících osmašedesátého se postupně vynořila perspektiva jiněho světa: bez nesmyslných
omezení pro nás i pro celý národ. Světa, kde se lidé přestali bát. Z tohoto světa byly skupinky, které se vytvářely na
nárožích. Lidé, kteří se neznali, zaujatě diskutovali o věcech důležitých i banálních, včetně těch, které až dosud byly
tabu. Snad se to dá přirovnat k probuzení z bezmoci ošklivého snu.
Byl jsem v posledním ročníku vysoké. Asi jsem patřil k méně informované většině. Kdosi v ročníku mi dal přečíst
odvážné projevy spisovatelů na sjezdu v sedmašedesátém, ale držel jsem se staré moudrosti: Jedna vlaštovka jaro
nedělá.
Pocit, že se opravdu něco děje, jsem získal, když se na počátku března objevila zpráva o kauze “semínkového
generála” Šejny, bĺízkěho přítele prezidenta Novotného, muže na nejvyšších šprušlích ministerstva obrany a ústředního
výboru komunistické strany (ÚV KSČ), jakož i poslance Národního shromáždění. Šejna (pro nás zničehonic) utekl se
synem a s milenkou na Západ. Byl obviněn z čachrování s osivy, ale každý tušil, že je v tom něco závažnějšího.
Proslýchalo se, že připravoval zásah armády ve prospěch prezidenta Novotného a s ním spojených konzervativních členů
ÚV. Mnoho znamenalo to, že se aféra objevila v novinách. To bylo do té doby neobvyklé. Aféry se obvykle zametaly pod
koberec a člověk bez “styků” se normálně nic nedozvěděl.
Zveřejnění Šejnovy aféry bylo snad prvním příznakem toho, že přestala fungovat cenzura. Soudruzi v ÚV to vlastně
tak nemysleli, ale proud veřejného mínění, který se straně vymkl z rukou, nebyl k zastavení. Nakonec byl v červenci
přijat zákon, který cenzuru kvalifikoval jako nepřípustnou.
Příslibem reformy se stala i rezignace prezidenta Antonína Novotného, protřelého straníka, jehož stopy vedly mimo
jiné i k politickým procesům padesátých let. Vzpomínám si, že k odstoupení Novotného došlo na první jarní den 21.
března 1968.
Představa a naděje, že se mění pravidla hry, byla neodolatelná do té míry, že mnozí z nás ztráceli schopnost logicky
uvažovat. A při tom základní skutečnosti nebyly příliš složité. Komunistická strana, jejíž vláda po dvě desetiletí
devastovala naši bohatou evropskou zemi, strana, která k nám přinesla politické procesy, pronásledování rolnického
stavu, teror policie proti inteligenci, oblbování nejširších vrstev obyvatelstva podle sovětského vzoru, atd. atd. (podrobný
seznam hrůz by byl téměř nekonečný), chtěla dále vládnout. Ale teď už demokraticky - s naším požehnáním. To byla
jedna strana mince.
Druhá strana byla obrácená na východ. “Mezinárodní komunistické hnutí”, nálepka, kterou tehdy používala ruská
imperialistická mocnost, se sice již před tím dokázalo vypořádat s nejedním pučem v lokální komunistické straně. Avšak
to, že tentokrát se boje v československém politbyru přelily do širokých vrstev národa, který toužil po větší míře svobody,
bylo pro soudruhy v Kremlu naprosto nepřijatelné. K tomu je třeba přibrat do rozvahy, že nové vedení československých
komunistů v čele s Dubčekem se naivně domnívalo, že věci vyřeší tím, když svému obyvatelstvu přislíbí modré z nebe a
Brežněvovi to, co chce slyšet on.
Inu, nemohlo to dlouho vydržet a taky že nevydrželo. To, že jsme i my ve svých dvaceti plus doufali, že se vlk nažere a
koza zůstane celá, je s podivem. Byli ale lidi starší, kteří zažili už všelicos, a ti podlehli stejné iluzi. Osobní zkušenost: v
té prázdninové době jsem myl nádobí kdesi v nejhlubší Anglii. Po setkání činitelů v Čierné nad Tisou mi máma z Prahy
napsala, že už se ti papaláši dohodli, a že teď už bude pokoj. Víte sami, jak to pak bylo. Pokoj nevydržel ani měsíc.
Co zbývá dodat? Snad jen to, že střízlivý pohled na poblouznění osmašedesátého nemění pranic na naší úctě k
Čechům, Slovákům a dalším, od kterých si sovětská agrese vyžádala tu nejvyšší oběť. Čest jejich památce.
Honza Krátký z Prahy.

KLUBU ČESKÝCH DĚTÍ

***************************************************
BCSA -- British, Czech and Slovak Association srdečně zve krajany na tradiční středeční setkání ,,Get to know you‘‘
příště 12. září od 19 do 23hodin v Českém a slovenském klubu, 74 West End Lane, London NW6
Informace: bcsa@bcsa.co.uk nebo tel. : 020-8902-0328 či www.bcsa.co.uk a na adrese: 643 Harrow Rd, Wembley, HA0 2EX
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Nenechte si ujít, aneb trochu kultury v Londýně v září
o

Až do 15. září pokračuje 21. srpna zahájená výstava karikatur československých a britských karikaturistů z roku
1968 v Českém centru v budově velvyslanectví ČR. Sbírku přinesl centru jeden sběratel. Galerie Vitrinka (po – pá).
o
8. září od 16.30 se bude v kině Curzon Bloomsbury, The Brunswick Centre, WC1N 1AW, promítat v rámci
festivalu Open City Documentary český satirický dokumentární film Tomáše Bojara nazvaný Breaking News o pozadí
zprávy o volbě prezidenta. Po filmu se bude konat diskuse s režisérem. Vstupné: 12.50 liber a 10 liber slevy. Info:
http://dochouse.org/cinema/screenings/open-city-documentary-festival-breaking-news
o
Od 15. září do 16. října se v Českém centru v budově velvyslanectví ČR bude konat výstava českých hraček od
roku 1920 pod názvem: Mini Winders – Czech Toys Past and Present. Info: České centrum.
o
16. září od 11.30 do 12.30 zahraje ve Wigmore Hall, 36 Wigmore St., W1U 2BP známý Wihanův kvartet
s programem skladeb Ervína Schulhoffa (umučeného v nacistickém koncentráku v r. 1942) a pěti kvartetů Franze
Schuberta. Vstupné 16 liber a 14 liber slevy (plus 3 libry booking fee), včetně kávy, sherry či džusu. Info: Wigmore
Hall, https://wigmore-hall.org.uk/whats-on/wihan-quartet-201809161130
o
18. září od 19.30 zahraje v Barbican Hall, Barbican Centre, London Symphony Orchestra pod taktovkou Simona
Rattlea výběr z Dvořákových Slovanských tanců a Janáčkovu Sinfoniettu. Info: 020 7638 8891 a také přes internet
na https://www.barbican.org.uk 19. září pak zahrají kromě Sinfonietty ještě skladby Szymanowského a Sibelia.
o
19. září od 18.30 do 21 hod. na velvyslanectví Slovenska přednáška kurátora Adama Štecha Total Works of Art
čs. architektů v letech 1945 a 1989 (od bývalého hotelu Praha po budovu našich ambasád). Registrace na Eventbrite.
o
29. září zahrají v 19.30 ve Wigmore Hall (viz info výše) cellista Steven Isserlis a klavíristka Connie Shih skladby
vzešlé z romantických vztahů dvojic hudebníků Clary a Roberta Schumanna, Bohuslava Martinů a Vítězslavy
Kaprálové a Césara Francka a Augusty Holmés. Vstup od 18 do 40 liber (plus 3 libry booking fee)

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