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Uplynou tři čtvrti století
od invaze v Normandii...
,,Bylo to úžasné. Naklonil jsem ještě mírně spitfire,
abych přes další letouny našeho svazu lépe viděl
dozadu a kam jsem až mohl dohlédnout – podél kanálu
až někam k Irsku – všude pluly lodi. Proud stovek lodí
nejrůznějších typů a velikostí. Úchvatný pohled!‘‘
Takto mi před patnácti roky popsal ráno Dne D
poslední velitel 310. československého stíhacího pluku
RAF S/Ldr Jiří Hartman.
6. června letos uplynou už tři čtvrti století ode dne
kdy začala spojenecká invaze v Normandii a naši letci Letošní vzpomínka na ukončení Druhé světové války v čs. části hřbitova v Brookwoodu
v ní hráli důležité role. Už od sedmi ráno hlídkovalo v
několika turnusech nad invazními plážemi 36 spitfirů třech stíhacích pluků 134. československého stíhacího svazu
Královského letectva, tedy 310., 312., a 313. peruť a zajišťovaly bezpečí invazním jednotkám. Mezitím burácely
opodál nad atlantickým vstupem do kanálu La Manche motory liberátorů 311. československé bombardovací perutě ve
svazu Pobřežního letectva a chránily tak spojenecké invazní loďstvo před nebezpečím nacistických ponorek...
Ano, byli jsme u toho a v prvních červnových dnech budeme se spojenci oslavovat v Normandii toto významné
výročí otevření druhé fronty a důležitý krok k pozdějšímu uspíšení porážky nacistů. A budeme také vzpomínat tří
tisícovek vojáků 1. československé obrněné brigády pod velením generála Lišky, kteří se už tehdy v plné pohotovosti
připravovali na nalodění směr Normandie v dalším sledu.
Letošní 75. výročí invaze v Normandii je pro nás vlastně jednou z posledních vzpomínek, kdy se jich ještě zúčastní
poslední z jejich aktérů, nyní už kolem devadesátky a budeme proto mít ještě příležitost jim vyjádřit vděčnost za to, že
tenkrát šli bez ohledu na vlastní bezpečí bojovat za vlast. Těm, kteří to tenkrát zaplatili hrdinskou smrtí i těm, kteří to
přežili a odebrali se na věčnost později, jsme měli jako obvykle příležitost vyjádřit vděčnost před pár týdny
v československé části spojeneckého hřbitova v Brookwoodu (viz fotoreportáž str.2) při vzpomínce na ukončení
Druhé světové války o necelý rok později. Sešlo se nás tam jako v posledních letech docela dost, včetně zástupců obou
velvyslanectví, našich i spojeneckých vojenských přidělenců a tentokrát jsme byli posíleni i o početnou delegaci
mládeže, tedy skautů našeho Junáka z vlasti v uniformách, stojících čestnou stráž spolu s místními leteckými kadety.
Podobně jsme oslavili naše hrdiny i v plném kinosále velvyslanectví ČR na promítání dobových reportážních
filmů o našich vojácích a letcích a během následné diskuse s britskými experty, připravené Českým centrem.
Výročí konce války i nyní invaze v Normandii jsou také příležitostí k zamyšlení, jak dál zapomětlivým novým
generacím britské veřejnosti nejlépe připomínat naši účast. A nejde jen o ty britské, neboť nedávné průzkumy znalosti
naší moderní historie mezi mládeží v ČR bohužel nedopadly o nic lépe. Osvěta tedy je na místě i ve vlasti a kdo je
ohledně válečné role Čechů a Slováků v Británii povolanější než my, kteří žijeme a pracujeme nedaleko míst, kde oni
před třemi čtvrtěmi století bojovali. Uctěme tedy jejich památku připomínáním jejich zásluh -- zde i ve vlasti! /jn/
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Správní rada londýnského Velehradu zve srdečně krajany na

Českou mši svatou v neděli 9. června ve 14 hodin
kterou bude sloužit P. Tomáš Roule z Nepomucena v Římě
tentokrát v kostele St.Osmunds nedaleko Velehradu, 79 Castelnau Rd., SW13 9RT a po mši se účastníci sejdou na
kávu v Czerninově sále Velehradu, 39 Lonsdale Road, Barnes, London SW13 9JP
Nejbližší metro Hammersmith a autobusy 419, 33, 73, 20 Další informace na www.velehrad.org.uk a ludmilastane@gmail.com ( a 07468 570551)
Instrukce pro nové hosty: http://www.velehrad.org.uk/?page_id=17 Přijďte a přiveďte své známé.
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ZPRÁVY Z LONDÝNA A KOMUNITY
Brookwood opět zněl naší vzpomínkou...
Májový Brookwood letos opět přivítal mnoho krajanů a
rodin našich válečných hrdinů. Jak už naznačeno v úvodu
čísla, přijela z vlasti i skupina skautů Junáků a ti důstojně
rozmnožili naše řady. Obvyklý pietní akt byl skvěle řízený
Gerry Manolasovou ze Vzpomínkové asociace památky čs.
veteránů a po projevech zástupce velvyslance ČR Jana
Brunnera a vojenského atašé SR Jána Gocielaka došlo na
kladení věnců uniformovanými přidělenci Jiřím Niedobou
za ČR a dalšími za UK, USA, Polska, Austrálie, starostou Záběry z květnového Brookwoodu (shora): Slavnost začíná; skauti z ČR a kadeti z
Wokingu Forsterem a dalšími hodnostáři a čestnou stráž wokingské základny stojí čestnou stráž; Jan Brunner odhaluje informační panel.
obstarali kadeti z 1349 wokingské Air Squadron a třicítka Paní Zdenka Kolářová během návštěvy kardinála Duky na londýnském Velehradě
skautů z Pardubic a dalších měst ČR. Pak zazněla polnice před třemi roky a paní Jitka Lancaster čte svou poezii na velehradském SVU
Ruth Moore a uvedla dvě minuty ticha a zazpívali žáci
našich škol z Berkshire. Nakonec se všichni odebrali do
naší poválečné části, byl odhalen informační panel naší
účasti ve válce a do vlasti se vracející neúnavná tisková
tajemnice mise ČR Jana Čechlovská a zástupce vojenského
přidělence Luděk Vyškovský dostali od Johna Polaka za
Asociaci MAVCSV malé dárky. Příště v Brookwodu v říjnu!

Velehradské kulturní odpoledne SVU

V sobotu 18.května se na Velehradě konalo kulturní
odpoledne SVU. Vystoupilo mnoho členů se zajímavými
příspěvky z vlastní tvorby. Několik svých básní přednesla i
paní Jitka Lancaster a jednu z nich, inspirovanou
„Popeleční mší“ na Velehradě, poslala kardinálu Dukovi,
kterému se zjevně zalíbila. Jeho odpověď přineseme příště,
stejně jako ukázku její tvorby.

Za Zdenkou Kolářovou

Prvního května zemřela v 95 letech první dáma českého
londýnského exilu, paní Zdenka Kolářová. Po převratu
komunistů v roce 1948 odešla z rodných Jižních Čech do
Londýna. Za těžkých let adoptovala dva malé české sirotky,
kterým se stala po celý život matkou. Pomáhala Velehradu
a otci Langovi s českou charitní aktivitou a pracovala také
pro BBC. Tam se setkala s Ivanem Jelínkem a stala se jeho
poslední velkou láskou. Po roce 1989 jej provázela na
mnoha cestách do vlasti i po kontinentu jako řidička, ale
především se stala inspirací pro jeho básnické dílo. Byla
skvělou hostitelkou a nezištnou pomocnicí s neutuchající
energií a optimismem. Ivanův a Zdeniččin dům byl místem
mnoha setkání. Od devadesátých let ubytovávali nezištně
řadu krajanů. Navzdory osudovým ranám (zemřeli jí oba
dospělí synové i první manžel) byla vždy k hostům veselá
a laskavá. Ani ve vysokém věku nechyběla na setkáních
ve starém Velehradu a později na kulturních programech
českého vyslanectví. Měla přátele nejen po celé Anglii, ale
i ve staré vlasti. Zaslouží, abychom na naši milou
Zdeničku vzpomínali s láskou a vděčností. Kéž ji Pán
odmění za všechnu dobrotu. /V.Svoboda/

Výlet do Winchestru a ,,brigáda‘‘ v ČR

The Friends of Czech Heritage (www.czechfriends.net) pořádají výlet do starobylého Winchestru, kdysi hlavního města
království Wessex, 19.června, s prohlídkou historických budov, včetně románsko-gotické katedrály. Odjezd z Waterloo
Stn v 9.05 a po hodině jízdy prohlídka středověkého špitálu St.Cross. Po obědě návštěva Winchester College a
katedrály. Návrat do Londýna v 18.15. Cena £35. Info e-mailem: events@czechfriends.net Charita Friends of Czech
Heritage‘‘, která se snaží obnovovat zanedbané české hrady a zámky, sloužící jiným účelům, zve krajany na pomoc
v rámci dovolených. V září (od 14. do 21.) se budou obnovovat zahrady bývalého Czerninského zámku Krásný dvůr.
Ubytování a strava v místním pensionu, cena £250, vč. minibusu z Ruzyně. Možnost návštěv památek v okolí.
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Správní rada londýnského Velehradu předběžně oznamuje a srdečně zve krajany na tradiční

Svatojánskou zahradní slavnost a oslavu nedožitých 100. narozenin Otce Langa
v neděli 30. června odpoledne v Czerninově sále a na zahradě londýnského Velehradu s bohatým
programem a tradičním občerstvením, takže bude dobré si odpoledne už nyní ponechat volné pro tuto slavnost
(PROGRAM BUDE UPŘESNĚN A PODROBNOSTI OZNÁMENY BLÍŽE DATA SLAVNOSTI POZVÁNKAMI NA INTERNETU VELEHRADU I POŠTOU)
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Vzpomeneme našich zemřelých v červnu...

Tento měsíc budeme vzpomínat na naše zemřelé. Budou mezi
nimi volyňská Češka a veteránka našich jednotek na Blízkém
východě mjr.Nina Dobosharevich (3.června), vojačka čs.
jednotek v Británii, londýnský kněz a nakonec biskup pro
krajany Jaroslav Škarvada (14.6.2010), Skotka s moravským
přízvukem a mecenáška londýnského Velehradu Roxana
Mackay (22.června), a Dr. Ing. Bohumil Kobliha,
spolupracovník Otce Langa a publicista (24.6.2015)
o Správní rada Velehradu děkuje srdečně za dar pí.Djurkovic!

ZPRÁVY Z DOMOVA
V Praze zemřel spisovatel Jiří Stránský
V Praze zemřel 29.května v 87 letech spisovatel Jiří Stránský.
Účastník pražského povstání roku 1945, v r. 1953 odsouzený
za velezradu (s otcem i bratrem) a propuštěný až na amnestii
v r. 1960 a znovu vězněný v polovině 70. let, byl známý svým
dílem Zdivočelá země, předlohou pro stejnojmenný televizní
seriál, ale i dalšími knihami (Povídačky pro Kláru, Aukce,
Přelet, Tichá pošta a nejnověji Štěstí napodruhé), dále jako
filmový scénárista, překladatel a aktivista Českého Litfondu
a Konfederace politických vězňů a šéf PEN klubu. Byl oceněn
medailí Za zásluhy a nejvyšším skautským Řádem stříbrného Ještě z Brookwoodu: Ceremonie v poválečné části hřbitova a poděkování
vlka, získal Cenu Karla Čapka, Arnošta Lustiga a titul Rytíře diplomatům. Dole: Z filmového diskusního večera Českého centra (viz. str. 1)
České kultury. Skvělý společník a velmi spravedlivý glosátor
vývoje ve vlasti... Škoda, že už není mezi námi! RIP

Vzpomínka na válečné hrdiny v Praze

Prezident Miloš Zeman, premiér Babiš, předsedové Senátu a
Sněmovny, ministr obrany a pražský primátor položili věnce
u památníku na Vítkově u příležitosti 74. výročí konce války
a podobné akty se konaly po celé republice. Prezident se pak
spolu s některými ministry, předsedy stran, ex-prezidentem
Klausem a dalšími zúčastnili recepce na ruském
velvyslanectví, kde přednesl v ruštině projev a přirovnal
nacismus k nynějšímu islamistickému terorismu.
Velvyslanec Zmijevskij pak vyzdvihl úlohu Mnichova při
rozbití Československa a kritizoval údajné ,,pokusy o
zamlčování role Sovětského svazu při osvobozování velké
části Evropy‘‘. Je dobré připomenout, že při osvobozování
ČSR padlo na 150.000 sovětských vojáků, i když hlavní
město osvobodili a kapitulaci přinutili nacisty podepsat čeští
povstalci s pomocí Vlasovců a jihozápadní Čechy až po
Rokycany zas podle dohody osvobodili Američané. Dějiny, jak
víme, přepisovali spíše sovětští i naši komunisté...

Volby do Evropského parlamentu nezaujaly
Eurovolby dopadly v České republice více méně podle toho,
jak jsou rozloženy síly na domácí scéně. Zúčastnilo se jich 28,72 procent voličů, tedy necelá třetina, jako obvykle, což
svědčí o nedostatečném zájmu občanů. Pro vládní ANO premiéra Babiše hlasovalo 21,18 a hnutí bude mít šest
europoslanců. Druhá byla ODS se 14,54 procenty a tedy se čtyřmi poslanci. Následovala Pirátská strana se ziskem
13,95 procent a tedy třemi poslanci procenty, dále TOP a STAN s 11,65 procenty a třemi poslanci, Okamurova SPD
s 9,14 procenty a dvěma poslanci a KDU-ČSL se 7,24 procenty a také dvěma poslanci a komunisté s 6,94 procenty
a jedním křeslem. ČSSD se 3,95 procenty hlasů nezískala křeslo, což potvrdilo její nynější politickou smůlu.
Účasť v eurovoľbách na Slovensku dosiahla 22,74 percenta a víťazom sa stala koalícia Progresívne Slovensko/Spolu
zo 20,11 percentami a 4 kreslami. Druhý bol vládný Smer z 15,72 percentami a 3 kreslami, tretí ĽSNS z 12,97
percentami a 2 mandátmi, nasledovali KDH (9,69%) tiež z 2 mandátmi, SaS (9,62% - tiež 2 mandáty) a OĽANO (5,25%
a 1 mandát). Kotlebova SNS aj SMK nezískali ani jedno kreslo.

***************************************************
British, Czech and Slovak Association zve krajany na tradiční letní

GARDEN PARTY v zahradách velvyslanectví ČR a SR
v sobotu 8. června od 14 do 18 hodin, 26-30 Kensington Palace Gardens, W8 4QY
Živá hudba a taneční vystoupení souboru Morena, občerstvení, tombola, dětská maškarní soutěž, knižní bazar.
Pouze s předplacenou vstupenkou (Eventbrite): https://www.eventbrite.co.uk/e/bcsa-garden-party-tickets-44708265626
Informace: www.bcsa.co.uk či e-mail secretary@bcsa.co.uk nebo tel. : 01277 899461

BCSA zve také krajany a anglické přátele i na tradiční středeční setkání ,,Get to know you‘‘
12. června od 19 do 22.30 v Českém a slovenském klubu, 74 West End Lane, NW6 Info: www.bcsa.co.uk a 0208 902 0328
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ZPRÁVY Z DOMOVA VE ZKRATCE
Prezident Miloš Zeman jmenoval 15 nových generálů a povýšil také generála ve výslužbě Emila Bočka na armádního
generála ve výslužbě. Šestadevadesátiletý Boček je našim posledním žijícím pilotem ze Třistadesítky, jednoho ze
třech československých stíhacích pluků RAF za Druhé světové války. Prezident prý sám požádal armádu o Bočkovo
povýšení. Boček se v jednom z rozhovorů pro média nechal slyšet, že ,,kluci by měli chodit na vojnu, neboť jim chybí
odvaha a vychování...‘‘ o V Praze se na Staroměstském a Václavském náměstí konaly už počtvrté velké demonstrace
proti premiéru Babišovi (spolupráce s StB a trestní stíhání kvůli Čapímu hnízdu) a jeho nové ministryni spravedlnosti
Benešové. Sílu protestů zdůraznila skutečnost, že Václavské náměstí bylo zaplněno, dle organizátorů, 50.000
demonstrujícími. Promluvily k nim známé osobnosti od biskupa Malého a hokejisty Haška po Jiřinu Šiklovou.
o

DUCHOVNÉ SLOVO

,,Aby sme aj my boli schopní darovať iným odpustenie...‘‘
Z katechézy Svätého Otca Františka o odpúšťaniu svojím vinníkom
Dnes skompletizujeme katechézu o piatej prosbe Otčenáša, keď sa pristavíme pri vyjadrení „ako i my odpúšťame svojím
vinníkom“ (Mt 6,12). Videli sme, že človeku je vlastné byť dlžníkom pred Bohom: od neho sme dostali všetko, v zmysle
prirodzenosti a milosti. Náš život nie je Bohom len chcený, ale aj milovaný. Naozaj nie je tu miesto na namyslenosť, keď
spájame ruky k modlitbe. V Cirkvi skutočne neexistujú ľudia, ktorí by stvorili sami seba, tzv. „self made man“. Všetci
sme dlžníkmi voči Bohu i voči mnohým ľuďom, ktorí nás obdarili priaznivými životnými podmienkami. Naša identita sa
buduje na základe prijatého dobra. Tým prvým je život, je to tak?
Kto sa modlí, učí sa hovoriť „ďakujem“. A my mnohokrát zabúdame povedať „ďakujem“! Sme sebci. Kto sa modlí, učí
sa hovoriť „ďakujem“ a prosí Boha, aby bol voči nemu dobrotivý. Aj popri našej snahe tu vždy zostáva nevyrovnateľný
dlh pred Bohom, ktorý nikdy nebudeme môcť splatiť: On nás miluje nekonečne viac než ho milujeme my. A potom, i keď
sa usilujeme žiť podľa kresťanskej náuky, v našom živote bude vždy niečo, za čo nám treba prosiť o odpustenie: myslime
na dni strávené v lenivosti, na chvíle, v ktorých naše srdce ovládla nenávisť, a tak ďalej... Tieto skúsenosti, ktoré žiaľ nie
sú zriedkavé, nás nútia prosiť: „Pane, Otče, odpusť nám naše viny“. „Odpusť nám naše viny“.
Ak sa dobre zamyslíme, táto prosba sa mohla obmedziť aj len na túto prvú časť, bola by pekná. Avšak Ježiš ju spája
s druhým vyjadrením, ktoré vytvorí jednotu s tým prvým. Vzťah vertikálnej dobrotivosti zo strany Boha sa ďalej premieta
a má sa premeniť do nového vzťahu voči našim bratom a sestrám: do horizontálneho vzťahu. Dobrý Boh nás pozýva, aby
sme všetci boli dobrí. Dve časti invokácie sa spájajú do nekompromisného spojenia: prosíme Pána, aby nám odpustil
naše viny, naše hriechy, „ako“ my odpúšťame našim priateľom, ľuďom, ktorí žijú s nami, našim blízkym, ľuďom, ktorí
nám urobili niečo nepekné.
Každý kresťan vie, že pre neho existuje odpustenie hriechov, toto vieme všetci: Boh odpúšťa všetko a odpustí vždy.
Keď Ježiš rozpráva svojim učeníkom o Božej tvári, opisuje ju výrazmi nežného milosrdenstva. Hovorí, že v nebi je väčšia
radosť z jedného hriešnika, ktorý robí pokánie, než zo zástupu spravodlivých, ktorí obrátenie nepotrebujú. Nič
v evanjeliách nenaznačuje, že by Boh neodpustil hriechy tomu, kto má ozajstný záujem a prosí o svoje znovuprijatie.
Ale milosť Božia, tak prekypujúca, je vždy zaväzujúca. Kto veľa dostal, musí sa naučiť veľa dávať a nenechávať si len
pre seba to, čo dostal. Kto veľa dostal, musí sa naučiť veľa dávať. Nie je to náhoda, že sa Matúšovo evanjelium hneď po
odovzdaní znenia „Otčenáša“ pristavuje pri jednom zo siedmich vyjadrení v ňom použitých, a to práve na zdôraznenie
bratského odpustenia: „Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich poklesky, aj váš nebeský Otec vám odpustí. Ale ak vy
neodpustíte ľuďom, ani váš Otec neodpustí vaše hriechy“ (Mt 6,14-15).
A toto je silné, však?! Keď si pomyslím, že nie raz som počul ľudí povedať: „Nikdy tej osobe neodpustím! To, čo mi
urobili, to nikdy neodpustím!“ - Ale Boh, ak ty neodpúšťaš, ti neodpustí. Ty sám zatváraš dvere. Premýšľajme, my
sami, či sme schopní odpustiť, či odpúšťame alebo nie.
Opäť u Matúša nachádzame mimoriadne silné podobenstvo venované bratskému odpusteniu (porov. 18,21-35).
Vypočujme si ho: Bol jeden sluha, ktorý mal obrovský dlh u svojho kráľa: desaťtisíc talentov. Suma nemožná na
splatenie, neviem, koľko by to bolo dnes, ale stovky miliónov! Ale stane sa zázrak, a ten sluha nedostane odklad platby,
ale úplné omilostenie. Neočakávaná milosť! Ale hľa, ten istý sluha, sa hneď vzápätí oborí na svojho brata, ktorý mu dlží
sto denárov – čo je drobná vec – a napriek tomu, že ide o splatiteľnú sumu, neakceptuje ospravedlnenia, ani prosby.
Preto ho nakoniec vládca znovu predvolá a dá ho odsúdiť. Pretože ak sa ty neposnažíš odpustiť, nebude ti odpustené, ak
sa neposnažíš milovať, nebudeš ani milovaný.
Ježiš vkladá do ľudských vzťahov silu odpustenia. Nie všetko sa v živote vyrieši spravodlivosťou. Nie. Predovšetkým
tam, kde sa musí postaviť bariéra zlu, musí niekto milovať nad rámec toho, čo je povinné, aby znovu začal dejiny
milosti. Zlo pozná svoje pomsty a ak sa toto nepreruší, hrozí, že sa bude šíriť a dláviť celý svet.
Namiesto zákona odplaty, Ježiš stavia ako náhradu zákon lásky: „Čo Boh vykonal mne, to vrátim ja tebe!“
Boh dáva každému kresťanovi milosť písať dejiny dobra v živote svojich bratov, najmä tých, ktorí vykonali niečo
nepríjemné a pochybili. Jedným slovom, jedným objatím, jedným úsmevom môžeme ostatným odovzdať to najvzácnejšie,
čoho sa dostalo nám. Čo je to vzácne, čo sme dostali? Odpustenie, aby sme aj my boli schopní darovať iným odpustenie.
/čiastočne skrátene/ Preložila: Slovenská redakcia VR

/zo stránok TK KBS/

***************************************************
Friends of Czechoslovak Memorial Fountain, Leamington Spa, zvou srdečně krajany na

Vzpomínkový pietní akt u pomníku ,,Parašutistická fontána‘‘
v Jephson Gardens, Leamington Spa, CV32 4AA v neděli 16. června od 11 hodin
Pietní akt položení věnců se koná u příležitosti 77. výročí boje a hrdinné smrti sedmi čs. výsadkářů
s nacistickou přesilou v kryptě kostela sv. Cyrila a Metoděje v Praze

Další informace, včetně připojení se ke kladení věnců, podá Georgina Pavel na 01926 339851, georgina.pavel@gmail.com

***************************************************
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Z DOMOVA VE ZKRATCE
Oblíbený herec Václav Postránecký, dlouholetý člen činoherního
souboru Národního divadla, a známý z mnoha filmových a televizních
rolí (S tebou mě baví svět, Byl jednou jeden dům, Cirkus Humberto,
Četnické humoresky a řada pohádek) a mnoha dabovaných filmů,
zemřel v Praze 7. května po dlouhé nemoci ve věku 75 let. o Andrej
Kiska, ktorý 17. júna skončí päť rokov vo fukcii prezidenta, povedal,
že po odchode z funkcie založí novú stredo-pravú politicku stranu
(ktorú by podľa prieskumov volilo 9 percent Slovákov). o Prezident
Zeman přivítal v Lánech odcházejícího slovenského prezidenta Kisku.
Jak je zvykem, první a poslední návštěvy nových/starých prezidentů
obou zemí patří sousedům. Do Prahy tak přijede 20.června po
Kiskově odchodu 17.6. nová slovenská prezidentka Zuzana Čaputová.
o

DOPIS Z PRAHY

Děti, Velehrad vás všechny zve do

KLUBU ČESKÝCH DĚTÍ
Učte se česky -- hrajte hry -- najděte
si nové kamarády

Špión a zrádce...

OPIČKY (2 – 4) : 11:00 – 12:00
Rád si počtu o špionech a jejich utajovaném řemesle. Možná
TYGŘÍCI (4 - 7) : 12:10 – 13:10
proto, že v mém vlastním životě podobný vzrušující motiv
chyběl. Nejspíš bych ale měl být po čertech rád, že to tak bylo.
SEJDEME SE PO PRÁZDNINÁCH
Všelicos se hezky čte, ale špatně prožívá.
Velehrad, 39 Lonsdale Rd., Barnes, SW13 9JP
Ledaže bych v tom uměl chodit jako Geoffrey Robinson.
INFO@CZECHLANGUAGECLUB.CO.UK
Ale začnu od začátku. Kromě Lidovek si každý den na
i-Padu přečtu pár článků v anglických novinách. Mimo jiné tam
hledám nějakou zmínku o mé oblíbené zemi uprostřed Evropy. Co se toho týče, bývám zklamán přibližně
360 dní v roce. Letos jsem dosud našel jednu větu o prezidentovi České republiky: že je nejproruštějším
politikem v Evropské Unii.
Až před pár dny mě chytil ve zprávach článek o Robinsonovi. V titulku figurovalo nejenom jeho jméno
(které mi v té době nic neříkalo), ale taky cosi o české špionáži v letech šedesátých.
Geoffrey Robinson udělal v Anglii velice slušnou kariéru. Dotáhl to nejenom na poslance v britském
parlamentu, ale v labouristické vládě Tonyho Blaira byl kabinetním ministrem. V roce 1998 musel z vlády
odejít, protože se ukázalo, že za pochybných okolností poskytl svému kolegovi Mandelsonovi půjčku
několika set tisíc liber. I Mandelson musel na čas odejít z Blairovy vlády, jeho kariéra však brzy opět
pokračovala. Blairova vláda ho poslala na post nejvýnosnější: stal se komisařem v Evropské Unii.
Ale zpět k Robinsonovi. Britské noviny píší, že v šedesátých letech tento vzdělaný a ambiciozní muž
pracoval v britských tajných službách a zároveň byl - pod krycím jménem Karko - spolupracovníkem
československé rozvědky. Jeho řídícím orgánem byl československý “diplomat” Karel Pravec. Robinson se s
ním poprvé setkal na labouristické konferenci v Brightonu v roce 1966. Laskavému čtenáři snad není
zapotřebí připomínat, že v letech komunistické vlády v Československu, tajná služba byla prodlouženou
rukou sovětské rozvědky a plně jí podléhala.
Je také na místě připomenout, že v Británii se v šedesátých letech komunistům příliš nedařilo. Někteří z
nich situaci řešili tak, že vstoupili do labouristické strany, tedy strany, se kterou sdíleli některé cíle. I když alespoň tehdy - sociálně demokratická většina členů labouristické strany neměla s představami o třídním
boji (a dalšími články komunistické věrouky) nic společného.
Na labouristické konferenci v Brightonu by se asi našlo i pár jiných kryptokomunistů. Robinson měl však
pro československého špiona jedinečnou hodnotu. Pro své zaměstnání v tajné službě a přístup k
informacím, o kterých obyčejný smrtelník nemá páru.
Pravec Robinsona - podle dokumentů československé rozvědky, které se dostaly do rukou žurnalistů z
Mail on Sunday - důkladně “vytěžil”, zejména co se týkalo britského nezávislého deterentu (jaderná
odstrašující síla), ponorek s nukleárními střelami “Polaris”. Robinson se pro nepřátelskou rozvědku stal
jedním z nejužitečnějších zdrojů mezi britskými zrádci.
Pozoruhodné je to, že Robinson, jehož vášeň pro dobré šampaňské a drahé restaurace byla všeobecně
známá, se vymykal běžnému typu informátora. Obrovská většina špionů totiž provozuje své utajované
řemeslo pro peníze nebo ze strachu. Koneckonců ani někdejší vůdce labouristů, intelektuál Foot, nevracel
libry, které mu strčili do kapsy jeho “donkey-jacketu” sovětští orgánové při vzájemných schůzkách.
Robinson byl z jiného těsta. Považoval se za leninistu, jeho špionážní činy měly ideologické kořeny. Mail
on Sunday hovoří o konkretním případě, kdy odmítl přijmout odměnu (v poukázkách obchodního domu
Harrods), neboť “na tyto peníze museli tvrdě pracovat českoslovenští dělníci”.
Sluší se dodat, že Robinson - nyní v londýnském blahobytu žijící starý pán v deváté dekádě svého života
- popřel všechny novinářské informace jako nepravdy a pomluvy.
Jak jsem koupil, tak prodávám. Proč o tom všem píšu? Inu, vždycky mě štvali - a stále štvou - pokrytci,
kteří naplno využívají vymožeností západního světa a zároveń se všemi silami snaží (či snažili) o jeho
zničení. A také o naše - ještě větší - zotročení.
Z tajné destinace na Královských Vinohradech srdečně zdraví Honza Krátký.
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Nenechte si ujít, aneb trochu kultury v Londýně v červnu
3. června ve 12.45, jak se dozvídáme už po uzávěrce, zve BCSA na přednášku české komisařky EU Věry Jourové
o plánech unie na regulaci digitálních technologií, pořádanou společně s UCL v posluchárně LG26, Bentham House
(UCL Laws), 4 – 8 Endsleigh Gdns, WC1H 0EG. Vstup zdarma, ale registrace je potřebná přes Eventbrite na adrese:
o

https://www.eventbrite.co.uk/e/artificial-intelligence-privacy-and-big-tech-europes-response-tickets-62499075417
o
6.června v 19 hodin se v kinosále českého velvyslanectví koná přednáška známé české architektky Evy Jiřičné

pod názvem Boundaries without Boundaries o její práci, inspiraci a roli intuice v tvůrčím procesu. Večer organizuje
České centrum ve spolupráci s AI Design a registrace a vstupenky k dostání přes Eventbrite na www.eventbrite.com.
o
6. června v 19.30 se koná v Nicholas Boat Charitable Trust, 22 Mansfield Street, W1G 9NR The Emmy Destinn
Young Singers Concert, tradičně uvedený Veronikou Hykšovou a zahrnující árie a písně Dvořáka, Smetany a
Janáčka v provedení finalistů Ceny Emmy Destinové roku 2017 (soprán Zita Syme, soprán Erika Mädi Jones, bass
Samuel Lom a klavír Panaretos Kyriatzidis). Vstupné od 20 liber, s občerstvením 30 liber a studenti za 10 liber.
Informace a rezervace vstupenek: boas22m@btinternet.com nebo telefon 020 7436 0344.
o
9. června v 15 hodin zahraje v Cadogan Hall, 5 Sloane Terrace, SW1X 9DQ, na dohled od stanice metra Sloane
Square, houslista Pavel Šporcl a English Symphony Orchestra pod taktovkou Kennetha Woodse. Na programu
světová premiéra Páté symfonie Matthewa Taylora, Mendelssohnův houslový koncert a Beethovenova Pátá symfonie.
Vstup: 5 - 35 liber a info na: https://cadoganhall.com/whats-on/english-symphony-orchestra-190609/#details
a také na 0207 730 4500.
o
10. června v 19.30 vystoupí ve Wigmore Hall, 36 Wigmore Street, W1U 2BP, Pavel Haas Quartet s Enno Senftem
(kontrabas) a s Borisem Giltburgem u klavíru. Na programu Beethoven a Schubert a vstupenky a informace na 020
7935 2141 a https://wigmore-hall.org.uk
o
Až do 14. června bude otavřena výstava Modré inovace: Současný český modrotisk Českého centra v Londýně, ve
vitrínce budovy Velvyslanectví ČR v rámci London Craft Week. Otevřeno denně od 10 hodin.

***************************************************
Okénko, česká a slovenská komunitní organizace propaguje české a slovenské

tradice, kulturu a vzdělání v Londýně. V naší pravidelné české a slovenské sobotní škole
se mohou vzdělávat děti školního (5 – 14 let) i předškolního věku (od batolat do pěti let).
Děti se učí v souladu s českými a slovenskými osnovami (čtení, psaní, prvouku a posléze
zeměpis a dějepis). Je-li zájem děti se u nás mohou připravovat na přezkušovací zkoušky
z českého jazyka. Pořádáme rovněž aktivity pro rodiče (lekce češtiny pro dospělé, ples, knižní klub, pěvecký sbor, divadelní spolek, klub fitness) a
akce pro celou českou a slovenskou komunitu (Vánoční besídka, Velikonoční oslavy, Dětský den, výlety do muzeí, kempování, Šlapáček, atd. Detaily
info: www.okenko.uk a email: info@okenko.uk Sobotní škola provozuje činnost v Dunraven Primary School, Mount Nod Rd, London SW16 2LG

***************************************************
ČESKÉ MŠE NA LONDÝNSKÉM VELEHRADĚ

PRAVIDELNÉ SLOVENSKÉ OMŠE: 14 Melior St, SE1 3QP

se konají jednou měsíčně v neděli ve 14 hodin
V roce 2019: nyní opět 9.6. a 7.7., dál oznámení

sa konajú o 13 tej (slovensky/česky) a 19.30 v nedeľe (nie v
júli, auguste a septembri) a v pondelok a prvý piatok o 19.30

***************************************************
Zajímá vás, jak je Česká republika reprezentována ve Velké Británii?
Kontaktujte Czech Centre: 30 Kensington Palace Gdns, London W8 4QY (v budově velvyslanectví ČR!)
Telefon: +44-207-307-5180 e-mail: info@czechcentre.org.uk

Czech Centre pořádá a organizuje výstavy, přednášky, koncerty atd , informuje Brity o možnostech podnikání, vzdělávání, atd

***************************************************
ZAJÍMÁ VÁS CO SE DĚJE V JINÝCH KRAJANSKÝCH KOMUNITÁCH?

Zkuste si na internetu najít http://krajane.radio.cz/

Budete překvapeni, je to totiž internetová platforma, určená k získávání a výměně informací, týkajících se zahraničních Čechů
v celém světě... A najdete tam i informace o londýnském Velehradě

***************************************************
ZAJÍMÁ VÁS ČESKÁ A SLOVENSKÁ HUDBA?

STAŇTE SE ČLENEM A PŘIVEĎTE ANGLICKÉ ZNÁMÉ DO

The Dvořák Society for Czech and Slovak Music

Společnost sdružuje zájemce o českou a slovenskou hudbu a jako registrovaná charita pomáhá hudebníkům a tělesům doma

Podrobnosti najdete na internetu ( http://www.dvorak-society.org ) a další poskytne Terry Heard, Membership Secretary,
67 Lewisham Hill, London SE13 7PL, Tel: 020 8852 9263, e-mail: membership@dvorak-society.org

***************************************************
VÍTE, ŽE VELEHRAD MÁ TAKÉ VLASTNÍ WEBSITE? www.velehrad.org.uk
Nabízí mnoho informací. Příspěvky na činnost Velehradu: zasílejte šeky na adresu: Velehrad, 39 Lonsdale Rd., London SW13 9JP

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