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V tomto vydání naleznete:
●

Hudební vystoupení Janáčkova tria

●

Připravujeme víkend v přírodě

●

Komunisté si mohou oddechnout – ODS je ubránila

●

Nestydatost komunistů vs. hrdinství bratrů Mašínů

●

Marcela Paučková vás zve na koncert

Karel Kryl (12. dubna 1944, Kroměříž – 3. března 1994, Mnichov), český písničkář, básník a
grafik, jeden z hlavních představitelů českého protikomunistického protestsongu v letech
1968–1989. Vystudoval střední průmyslovou školu keramickou v Bechyni.
Vystřídal několikero zaměstnání, ale hlavně psal poezii a texty písní, které
sám zpíval. První desku vydal půl roku po invazi sovětských tanků. Jeho
písničky se hrály zprvu dokonce i v rádiu. Když si však režim uvědomil
skutečný obsah jeho písní, byly zakázány. V září 1969 odjíždí na folkový
festival v Německu. V říjnu jsou uzavřeny československé státní hranice a
proto zažádá o politický azyl a brzy se stává volným spolupracovníkem
rádia Svobodná Evropa, které, jak jistě víte, vysílalo do totalitních zemí.
Kryl měl velký rozsah tvorby a schopnost tvořit radikálně odlišné skladby.
Zpíval o lásce a něze, ale především o své době, poznamenané vpádem
okupačních vojsk do Československa. V době své emigrace koncertoval na
turné v Kanadě, USA i Austrálii. Vydal 8 desek a jeho dílo vždy bylo
skutečným obrazem života a politického dění v Československu.
V polistopadovém vývoji nezůstal stranou, ale do politiky se přímo nezapojil. Zůstal satirikem a
politickým kritikem i po revoluci. Karel Kryl zemřel na infarkt v nedožitých 50 letech. 28. října
1995 mu prezident Václav Havel udělil in memoriam medaili Za zásluhy II. stupně.
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Připravujeme – Vystoupení Janáčkova tria
Janáčkovo trio tvoří tří vynikající sólisté, mající za sebou mnohá vystoupení v Čechách i v
zahraničí, úspěchy na soutěžích, nahrávky a spolupráci s významnými hudebními osobnostmi a
tělesy. Každý ze členů tria patří mezi nejlepší hráče v Čechách a toto se zákonitě projevuje při
jejich spolupráci.
Janáčkovo trio založila Markéta
Janáčková v roce 2001, soubor působí ve
složení Helena Jiříkovská - housle
(koncertní mistr Talichova komorního
orchestru), Marek Novák - violoncello
(člen České filharmonie) a Markéta
Janáčková - klavír.
Repertoár tria zahrnuje skladby stylových
období od baroka po hudbu 21.stol.
Významnou část repertoáru pak tvoří
skladby českých skladatelů. Janáčkovo
trio se také věnuje uvádění premiér
skladeb českých soudobých skladatelů,
např. na festivalu Mozartiana Iuventus
2004 na Bertramce uvedlo Trio Zděnka
Krále, v rámci festivalu Vavřinecká
sezóna 2005 Trio mladé české
skladatelky Michaely Plachké. V únoru
2007 Janáčkovo trio provedlo světovou premiéru skladby Trio Boemo Zdeňka Lukáše v pařížské
Opera de Bastille. Pro sezónu 2007/2008 bude Janáčkovu triu komponovat skladby např. Jiří
Gemrot, Ivo Bláha a Milan Slavický. Janáčkovo trio vystoupí v Ottawě 21. května. Vystoupení
pořádá Ottawská pobočka ČSSK.
Láďa Kubát
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Víkend v Leslie parku
Pro všechny milovníky přírody, kytary a opékaného selete bude ČSSK letos pořádat víkend v
parku Leslie od 20. do 22. června. Park Leslie se nachází v překrásném prostředí regionu
Pontiac zhruba hodinu a půl cesty na západ od Ottawy.
Na programu bude cyklistická tůra, hry
pro děti i dospělé, opékání vepříka a večer
si všichni u táboráku mohou za doprovodu
kytary zazpívat. K tomuto účelu pronajímá
ČSSK Ottawa místo u jezera Moore.
Prosíme všechny zájemce aby se včas
registrovali. Přestože místo u jezera Moore
je velike, počet lidí kteří se budou moci
tam utábořit je limitován. Pokud se chcete
zúčastnit jen během dne a nebo po celý
víkend napiste mi na lada@kubat.ca. V
areálu parku Leslie je možné také hrát
volejbal, basket a nebo si zapůjčit kajak
nebo kánoi.
Co budete potřebovat?
●

Stan a nebo jiný přenosný příbytek
(pokud máte 10ti metrový obytný camper tak ho berte jen pokud vezmete k sobě na
noc nájemníky).

●

Kolo pokud se chcete zúčastnit cyklistické tůry (horské kolo nutné).

●

Jídlo (vepříka na sobotní večer zajistí ČSSK).

●

Pití, pokud máte doma spoustu piva a nevíte co s tím, přivezte to, on se toho někdo
ujme.

●

Dobrou náladu a pokud máte kytaru a nebo jiný hudební nástroj vezměte jej s sebou,
určitě vám dáme příležitost projevit svůj talent.

Potřebujete podrobnější informace, volejte 613 834 9913.
Jak se tam dostanu – klikněte zde
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Nestydatost komunistů vs. hrdinství bratrů Mašínů
Snad je to jen shoda různých okolností, a nikoliv předzvěst něčeho, čeho bychom se měli v
dohledné době obávat, ale je nemožné si nevšimnout, že komunisté získávají stále více
sebevědomí k sebejisté obhajobě svých zrůdných ekonomických a společenských postojů.
Kromě bezstarostně zorganizované demonstrace rudých k připomínce 60. výročí února 1948 je
tím, co by nás mělo znepokojovat, prohlášení KSČM, ve kterém se k odkazu komunistického
převratu plně hlásí.
Komunisté se odvažují tvrdit, že únor 1948 byl ústavně provedenou revolucí, která byla v
souladu se zájmy "neprivilegovaných vrstev". Uvádějí, že šlo o vyjádření vůle celé společnosti,
a že dnešní komunisté jsou již poučení z chyb, a mohou tedy zkusit novou cestu k socialismu,
která již tentokrát snad bude fungovat. "Nevracíme se zpět k překonanému, hledíme společně
s lidmi vpřed, k sociálně spravedlivé společnosti 21. století." Všechna příkoří, která se snad
někdy někomu možná mohla po dobu komunistické vlády stát, jsou podle KSČM jen
"nedostatky a tragické deformace", které "poškodily myšlenku socialismu."
Zásadní problém dnešní české (a jistě nejenom české) společnosti a kultury, ve vztahu ke
komunistům, je, že většina lidí se nedomnívá, že komunismus je zlem sám o sobě. Při otázce,
co je na komunismu špatné, odpoví průměrný člověk z davu, že jde přece o krásnou myšlenku
rovnosti a zajištěnosti pro každého, kterou však jen zničili zlí a nemorální lidé. Všechna
bezpráví byla podle nich pouze chybami a důsledky zlých úmyslů zkažených jednotlivců.
Morálně zatím nedokonalé lidstvo ještě není na socialismus připraveno, ale je potřeba tento
systém dříve nebo později nastolit, a lidstvo k němu vychovat, protože kapitalismus přece
nemůže být tím posledním stadiem vývoje lidstva. Pak teprve zavládne na celém světě
prosperita, blahobyt, svoboda, mír - stručně řečeno nebe na zemi.
Takový je pohled na socialismus očima průměrného človíčka. Co se týče idejí, lidé jsou tedy
připraveni na další pokusy o zavedení socialistického systému - protože věří, že jde o dobrý
systém. Je načase stále hlasitěji těmto představám oponovat a vyvracet je.
Hlavní mýtus o komunismu tedy říká, že jeho důsledky nebyly nikde na světě v souladu s jeho
teorií, a že jde o skvělou myšlenku, kterou se jen zatím nepovedlo uvést do praxe. Ve
skutečnosti však není možné teorii jakékoliv ideje odtrhovat od jejich praktických implikací.
Teorie komunismu (a nejen komunismu, ale vlastně socialismu, a kolektivismu jako takového)
říká, že jednotlivec neznamená nic ve srovnání s kolektivem; že kolektiv je nejdůležitější
entitou a jeho prospěch nejzásadnějším cílem; že schopní mají být prostředkem pro blahobyt
těch, kteří jsou schopní méně. Praxe komunismu, která zotročila stovky milionů lidí a téměř sto
milionů na celém světě připravila o život, je s touto teorií v naprostém souladu.
Člověk je, ze své podstaty, individualitou, se schopností rozhodovat se podle své vůle a podle
svého rozumu, a pouze pokud má možnost podle této podstaty žít, může existovat a rozvíjet
se nějaká smysluplná společnost. Stejně jako žádný jiný tvor nemůže přežít, pokud se bude
snažit chovat se v rozporu se svou identitou, pak lidská bytost nemůže dlouhodobě žít a
prospívat, pokud je připravena o svou identitu - svobodnou vůli a rozum. To je příčina, proč
jakákoliv země, která se dostala do moci komunistů, se dočkala rychlého úpadku, jak
ekonomického, tak kulturního. Objektivní realitu, identitu lidské bytosti, nelze změnit, a pokud
se o to někdo pokusí, má to své nevyhnutelné tragické následky.
Protože svobodná vůle je lidskou přirozeností, snaží se lidé se podle ní, i v dobách teroru,
pokud možno, chovat, protože lidskou přirozenost není možné v úplnosti změnit a přetvořit v
něco jiného. Proto socialistický systém musí jakékoliv projevy svobodné vůle co nejvíc tlumit,
neboť svoboda se šíří jako lavina, která nakonec komunismus smete (jak se to stalo během
Gorbačovovy vlády v Sovětském svazu). A svobodnou vůli je lze tlumit pouze terorem a
násilím. Historie socialismu to jasně ukazuje a není možné zamlčet miliony obětí stalinských
čistek, nacistického teroru v Německu a dalších zemích (nacismus není nic jiného než jedna z
větví socialismu!), maoistické kulturní revoluce nebo řádění Rudých Khmerů v Kambodži.
Nemluvě o dalších životech, které byly zmařeny v důsledku nesmyslných ekonomických
postupů socialistických ideologů a plánovačů.
Pokládat všechny tyto oběti jen za pouhý exces a nedůležitou tragickou deformaci toho
skvělého a spravedlivého socialistického systému si zaslouží to nejhlubší opovržení. Krvavá
praxe totalitářských forem socialismu je plně v souladu s jeho teorií, a na námitku, že ideály
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socialismu se nikde zatím nepodařilo plně zavést do praxe, je možné odpovědět, že ideály
socialismu byly uskutečněné tam, kde zemřelo největší procento lidí. Socialistická diktatura
nebyla jen pochybením některých pomýlených jedinců, kteří se zpronevěřili ideálům a
spravedlnosti. Právě naopak - socialističtí diktátoři, plánovači, i hrdlořezové dohlížející v
komunistických lágrech byli těmi, kteří myšlenku socialismu naplňovali principiálně a důsledně.
Protože "ideálem", teorií i praxí socialismu je teror a smrt.
Je velmi potěšující, že se premiér Topolánek odvážil poněkud srazit hřebínek komunistickému
sebevědomí, a vyznamenat bratry Mašíny premiérskou plaketou. Tváří v tvář komunistické
tyranii jsou totiž Mašínové hrdiny, kteří si zaslouží úctu.
Socialistická propaganda naproti tomu stále opakuje, že Mašínové nejsou ničím jiným než
vrahy, kteří se nerozpakovali zabíjet bezbranné a nevinné lidi. Vrcholem pokrytectví je výrok
komunisty Kováčika, který prohlásil, že "to, co udělali bratři Mašínové, byl zločin. Zemřeli při
tom nevinní lidé, např. pokladník. Kdo za to uděluje medaili, schvaluje loupežné přepadení a
vraždu." Skutečně nevinné oběti komunistické zvůle soudruhu Kováčikovi na srdci zřejmě
neleží. Na jakém základě chtějí komunisté zakládat nějakou obžalobu bratrů Mašínů za jejich
násilí spáchané ve státě, který byl sám ze své podstaty a z vůle komunistů násilný? Nehledě na
to, že komunisté sami vyhlásili třídní boj, v podstatě válku vůči svým odpůrcům.
Pokud v některé zemi zavládne takový režim, který zde byl zahájen únorovým pučem, pak
jediné racionální jednání je pokusit se z takové země utéct nebo se pokusit proti takovém
režimu bojovat. Mašínové si zvolili nejprve druhou, později první možnost.
Je důležité uvědomit si, kdo tento režim nastolil - nebyla to jen hrstka komunistických
spiklenců, ani pouze davy na náměstích. Byla to i mlčící většina, která buď mlčky souhlasila,
nebo se mlčky se situací smířila.
Jednotlivci jsou však plně odpovědni za to, v jakém prostředí a společenském systému žijí.
Pokud se tento systém neslučuje s normálním a důstojným lidským životem, člověk je sám
obětí své pasivity, pokud je poškozen přímými důsledky takového systému. Mezi tyto důsledky
patří, kromě každodenního nebezpečí perzekuce ze strany státní moci a přímých existenčních
důsledků, které plynou z ekonomické nefunkčnosti socialismu, i situace, kdy se člověk
jednoduše připlete do cesty někomu, kdo se snaží zachránit před nelidským systémem vlastní
život nebo životy svých blízkých. Stejně jako Němci v Drážďanech, kterým padaly na hlavu
americké bomby, byli plně odpovědni za to, že dopustili, aby jim vládli šílenci, kteří rozpoutali
2. světovou válku, tak jakýkoliv "nevinný" člověk žijící spokojeně (ať už ukolébán pasivitou
nebo pohodlně kolaborující) v komunistickém státě, proti kterému někdo podniká záškodnické
akce, může sklidit trpké ovoce toho, že se vzdal odpovědnosti za svůj život a dopustil, aby žil v
systému, který je s lidským životem neslučitelný. To je důvod, proč lidé mají přemýšlet o
skutečných společenských ideálech, filozofii svobodné společnosti, individuálních právech,
lidské podstatě - aby poznali, v jakém systému žijí, proč v něm žijí, zda jim není nebezpečný,
zda je možné proti němu ještě něco dělat, nebo zda by nebylo lépe co nejrychleji tak
nebezpečné místo opustit.
Uvozovky u slova "nevinný" v minulém odstavci jsou plně na místě. Davy lidí, kteří provolávali
na náměstích slávu komunistické straně, nebyli nevinní lidé. Ti skutečně nevinní se navíc z
velké části nacházeli v uranových dolech, estébáckých věznicích, a trestaneckých lágrech.
Aktivní esenbák, který si, ač svázaný, pozorně prohlížel členy odbojové skupiny bratrů Mašínů,
aby později mohl podat svědectví a vyznamenat se v boji proti podvratným živlům a
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nepřátelům lidově demokratického zřízení, prostě nebyl žádným nevinným člověkem.
Pokladník, který na ně při jiné akci vytáhl zbraň, nebyl žádným nevinným člověkem,
zamyslíme-li se nad tím, jakým lidem v té době mohlo být dovoleno nosit zbraň.
Snaha zachránit si život byla a musela být pro bratry Mašíny primární a nemohlo být možné ji
obětovat riziku dopadení, mučení a jisté popravy. Stejně jako k takovýmto zoufalým situacím
docházelo v protinacistickém odboji, a nikdo takový odboj nezpochybňuje, není možné
pokládat bratry Mašíny za sprosté vrahy, pokud bojovali proti stejně nelidskému režimu, jako
byl ten nacistický. Ať už pokladník nebo svázaný esenbák, toto jsou oběti svého vlastního
jednání - pasivity nebo přímé podpory komunistické tyranie. Nic z toho by se nestalo, jestliže
by naprostá většina české veřejnosti hlasitě komunismus hned v počátcích odmítla. Pokud je
možné něčeho litovat, pak toho, že se odbojové skupině bratrů Mašínů nepodařilo škodit
komunistickému státu v daleko větší míře a že byli brzy nuceni Československo opustit. Jejich
odboj a zejména jejich statečný útěk přes východní Německo je něčím, pro co je třeba nazvat
je hrdiny.
Dvojí pohled na protinacistický a protikomunistický odboj je pouze jedním z aspektů
společenské schizofrenie v nazírání na různé formy kolektivismu. Stačí jen porovnat hysterii z
průvodů různých neonacistických skupin, kdy v médiích vystupují politici vyjadřující nesouhlas
s takovou akcí, zástupci neziskových organizací pozorně akce monitorují připraveni hlásit
jakýkoliv sebemenší projev propagace rasismu a nesnášenlivosti, a novináři se předhánějí v
líčení údajně extrémně pravicového nebezpečí, s naivní nevšímavostí k demonstracím
komunistů u příležitosti výročí února 1948. Zatímco neonacistický kolektivismus se všeobecně
považuje za hrozbu, komunistický je tolerován a omlouván. Pokud veřejnost není schopna
pochopit, že komunistické myšlenky jsou stejně zlé jako ty nacistické, pak mají budoucí
komunističtí revolucionáři dveře dokořán otevřené. A nezáleží na tom, že za sebou nebudou
(snad) mít silnou podporu Sovětského svazu.
Doufejme, že se Česká republika opět nedostane, alespoň v dohledné době, do takové situace,
kdy by bylo nutné ji, třeba za použití násilí, opustit. Pokud se však komunistická myšlenka
nedočká všeobecného morálního odsouzení, je takřka jisté, že dříve nebo později komunisté
opět uchvátí moc - třebaže tentokrát za použití plíživé indoktrinace a propagandy, skryté
revoluce na intelektuální a kulturní rovině, místo na náměstích a s použitím zbraní. Pouze
odmítnutí kolektivismu jako takového může zajistit svobodu a hrozbu jakékoliv formy
extrémního socialismu odvrátit.
Luboš Zálom
Vážení přátelé,
Ráda bych touto cestou poděkovala paní Květuši Veselé a paní Jitce Plívové za obrovské
nadšení a ochotu, s jakou se ujaly prezentace České republice na Montessori Academy dne 22.
února 2008. Tato střední škola, podobně jako mnoho jiných v Ottawě, pořádá každý
rok "mezinárodní" den, kde studenti společně s rodiči, krajanskými organizacemi nebo
velvyslanectvími vytvářejí prezentace nejrůznějších zemí světa - ať za pomoci ochutnávek
tradičních jídel, prezentace hudby, knih, krojů nebo turistických informací. České velvyslanectví
v Ottawě se bohužel této akce nemohlo aktivně účastnit a proto velmi oceňujeme, že nás obě
dámy zastoupily. Podle mnoha ohlasů měla Česká republika jeden z nejzajímavějších a nejvíce
navštěvovaných stánků a já věřím, že společně s krajanskými organizacemi budeme na
podobných akcích spolupracovat i v budoucnosti.
Petra Klobušiaková, České velvyslanectví v Ottawě
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Komunisté si mohou oddechnout – ODS je ubránila
Následuje tisková zpráva senátora Martina Mejstříka ze dne 26.3.2008:.
Novelu trestního zákona, která výslovně zakazuje propagaci komunismu a nacismu a jejich
symboly, Senát zamítl. K jejímu předložení přitom paradoxně vyzval sám sebe usnesením č.
550 z roku 2006.
Pro zamítnutí novely hlasovali komunisté, dále čtyři z osmi přítomných sociálních demokratů –
a 19 z 25 přítomných členů ODS. Komunisté si oddychli, nemusejí se přejmenovávat a mazat
komunistickou propagandu z podkladů pro svůj nadcházející sjezd. Svůj vděk mohou vyjádřit
těmto senátorkám a senátorům strany, která má v Senátu většinu:
předsedovi klubu ODS Jiřímu Stříteskému, dále Josefu Pavlatovi, Jaromíru Volnému,
Miroslavu Škaloudovi, Jaroslavu Kuberovi, Ivanu Adamcovi, Milanu Burešovi, Pavlu Eybertovi,
Daniele Filipiové, Tomáši Jirsovi, Františku Kopeckému, Janu Nádvorníkovi, Tomáši Töpferovi,
Jiřímu Oberfalzerovi, Petru Pakostovi, Miloslavu Pelcovi, Jiřímu Pospíšilovi, Vlastimilu Sehnalovi
a Karlu Tejnorovi.
„ODS často poukazovala na to, že ke zrušení KSČM měl jedinečnou příležitost počátkem 90. let
Václav Havel. Dnes, osmnáct let po listopadovém převratu, vládnoucí ODS zahodila jedinečnou
příležitost tuto chybu napravit. Přes všechny uváděné rádobyargumenty se zdá, že jediným
důvodem je více než vstřícný vztah ke komunistům ne Václava Havla, ale současného
presidenta a čestného předsedy ODS Václava Klause,“ komentuje Martin Mejstřík.
Apríl
Tak tu máme zase měsíc duben - bláznivý a nestálý, s proměnlivou teplotou i náladou a jak
tvrdí meteorologové, měsíc, kdy se často vystřídají všechna čtyři roční období. Nejeden z nás
si určitě pamatuje na nějaký ten veselý žertík, na který 1. dubna "naletěl" a po zvolání "Apríl!"
se smál. Možná se při této vzpomínce smějete i nyní. A to je dobře, neboť jak se říká, škoda je
každého dne, kdy jsme se nezasmáli . Historické prameny uvádí, že zvyk, dělat všelijaké
šprýmy na 1. apríla trvá již více jak 3. století a přišel z Lotrinska, když r. 1634 francouzské
vojsko Ludvíka XIII. obléhalo město Luneville. Právě zde pobývali Kardinál František Lotrinský
a jeho neteř princezna Klaudie a ti se rozhodli uprchnout v přestrojení za sedláka a selku.
Zvolili si datum 1. dubna, prošli klidně a nepoznáni, přestože byly stráže upozorněny. Hlídky na
to nedbaly a udavačům se vysmály s ujištěním, že jejich pozornosti nikdo neujde.
Nepředpokládaly, že by tak urození lidé použili převlek obyčejných vesničanů. A tak se stal
první aprílový den předmětem velkého posměchu a narážek, později dnem různých švand a
vyvádění, až se rozšířil do Evropy.
Květuše Veselá
Humor
Baví se takhle Američan s Rusem o poměrech u nich doma. Američan praví:
"To u nás je taková svoboda, že můžu klidně počůrat prezidentovo auto."
Rus se nenechá zahanbit:
"To u nás je taková svoboda, že se můžu klidně vydělat u zdi Kremlu."
Američan dodává:
"No, ono to tak dokonalý zase není - já to pak musím utřít."
"Abych řek pravdu, u nás taky ne. Já si přitom nemůžu stáhnout kalhoty."
Manželé si prohlížejí hrad. Dojdou ke hradní studni a průvodce říká:
"Ta studně je hluboká 50 metrů a říká se, že kdo do ní hodí minci a něco si přeje, tak se mu to
splní."
Manžel tam hodí korunu, manželka se nahne za ní a přepadne dolů. Manžel povídá:
"No ne, ono to opravdu funguje."
Manžel se předčasně vrátil ze služební cesty. Na balkóně najde nahého chlapa.
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"Co tu děláte?"
"Víte, byl jsem u sousedky nad vámi, její manžel přišel, však to znáte, a tak vás chci poprosit o
nějaké šaty."
"To je přirozené, my chlapi si musíme pomáhat."
Tak mu něco půjčil a nenápadně ho vyprovodil z bytu.
Po půlnoci se manžel náhle prudce posadil na posteli:
"K čertu, vždyť nad námi nikdo nebydlí!"
"Pane Nováku, proč se chcete s manželkou rozvést?" ptá se soudce.
"Ehm, no... protože mi sexuálně nevyhovuje."
"To je ale blbec," ozve se z nabitého sálu, "všem vyhovuje, jenom jemu ne!"
Přijde chlap do galanterie a chce smuteční pásku. Prodavačka se ptá, jestli chce širokou nebo
nějakou užší.
"A paní, není to snad jedno?"
"Ne, pane. Když je velký smutek, má být páska široká. Když je menší smutek,
stačí užší páska."
Chlápek se zamyslí a povídá:
"Tak to mi dejte černou niť. Mě umřela tchyně."
Synek se jednou ptá tatínka:
"Tatí, kolik to stojí se oženit?"
"Nevím, synku. Ještě pořád za to platím."
Jsou velikonoce a děti nosí paní učitelce dárky. Anička: "Ode mne máte bonboniéru." "To jsi
hodná, Aničko." Karlík: "Já jsem vám donesl obrázek."
"Děkuji. To jsem já, viď?" Poslední jde Pepíček a nese
krabici celou od krve. Učitelka ji otevře a v ní se válejí
kusy masa a chlupů. "Pepíčku, co to je?!" "Já jsem vám
paní učitelko natrhal kočičky..."
Víš proč mají policajti placatou čepici? Každej pořádnej
hajzl má dekl.
Na letišti hlásí: „Cestující, kteří se měli dostavit k
odbavení na pravidelné lince Praha-Moskva, už nemusí
chodit, ale mohou se dostavit k pobavení na ranvej
číslo tři, kde přistává jejich tučko a nejde mu vytáhnout
podvozek!”
Do horského hotelu přijede pán s mladou ženou.
Poslíček je uvede do pokoje a ptá se: „Mohu pro vás
ještě něco udělat?”
„To je všechno,” odpoví muž.
„A pro vaši ženu?”
„Jo, málem bych zapomněl, přineste mi pohlednici a
známku.”
„Stevarde, jeden váš kolega vnikl do mé kabiny a znásilnil mne!”
„A co byste chtěla v turistické třídě - snad kapitána?”
Na dovolené povídá matka synovi: „Po obědě nesmíš na houpačku, Pepíčku, mohlo by ti být
zle.”
„Ale mami, když doma smím, proč tady ne?”
„Protože doma nestojí tvůj oběd sto padesát korun!”
Doplaval trosečník k ostrůvku uprostřed moře a nevěří svým očím. Na břehu stojí živa a zdráva
manželka, která s ním jela na stejné lodi. Chce se jí vrhnout do náruče, ale manželka nemá na
něžnosti čas. Spustí okamžitě: „Ty flamendře! Ty proutníku! Ty nevěrníku! Kdes byl tak dlouho?
Loď se potopila už před dvěma dny!”
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Kurt Ala-Kantti, Director
Ioulia Blinova, Accompanist

with guests

ELBMESNE ENSEMBLE ORCHESTRA
Rachel Eugster soprano

Keith Gomez tenor

and more
Sunday, April 13th, 2008 at 3 pm
St.Timothy’s Church, 2400 Alta. Vista Dr.
Admision: $ 15 in advance, $ 18 at the door ( children & youth Free)
Tickets available at:
The Leading Note, 370 Elgin St.
Tel. 569-7888
Adam’s European Meat Products, 1437 Michael St.
Tel. 749-3336
European Delicatessen, 1541 Merivale Rd. (Capilano Square)
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