Ottawský Zpravodaj
Vydává Ottawská pobočka Českého a Slovenského Sdružení v Kanadě
11. červen 2008
P.O. Box 1507 Manotick, ON K4M 1L4
Informace telefonem 613-834-9913 a nebo na www.cssk.ca

V tomto vydání naleznete:
●

Pražská konference Svědomí Evropy a komunismus

●

Velvyslanec České republiky v Kanadě se s námi loučí

●

Humor

●

Český večer na Rideau Carleton Raceway

60. kongres Českého a slovenského sdružení v Kanadě se bude konat ve dnech 13- 15. června
2008 v Calgary. Během kongresu budou předány Masarykovy ceny. Vystoupí ředitel Ústavu pro
studium totalitních režimů Pavel Žáček. Kongresu se zúčastní i senátor Martin Mejstřík,
místopředseda Stále komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí.
Stalo se v červnu....
3. června 1924 zemřel Franz Kafka, pražský spisovatel.
11. června 1881 bylo poprvé otevřeno Národní divadlo premiérou Smetanovy Libuše.
14. června 1948 se Klement Gottwald stal prezidentem Československé republiky.
21. června 1621 bylo v Praze na Staroměstském náměstí v důsledku porážky v bitvě na Bílé
hoře popraveno 27 českých pánů.
27. června 1950 byla vykonána poprava čtyř odsouzených z vykonstruovaného politického
procesu s Dr. Miladou Horákovou a spol. Byla popravena Milada Horáková, Záviš Kalandra, Jan
Bouchal a Oldřich Pecl.
30. června 1908 – Obrovská exploze, která bývá připisována meteoritu, zdevastovala území v
okruhu sedmdesáti kilometrů od epicentra výbuchu v oblasti Tunguska v centrální Sibiři.
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Pražská konference Svědomí Evropy a komunismus
Takřka po dvaceti letech od pádu komunismu v Evropě a vpředvečer výročí masakru studentů
na náměstí Tiananmen v Pekingu se v hlavním městě České republiky konala dvoudenní
konference s názvem Svědomí Evropy a komunismus. Cílem setkání, jehož se účastnily
evropské a světové osobnosti známé pro svůj neúnavný boj s touto ideologií, bylo vypořádání
se s odkazem komunismu v evropských zemích a vydání společného dokumentu, který vyzývá
evropské instituce a všechny lidi v Evropě, aby učinili praktické kroky na cestě k odsouzení
komunistické ideologie. Tento dokument byl v závěru setkání přečten a dostal název Pražská
deklarace.
Konference se konala pod záštitou místopředsedy vlády Alexandra Vondry a hlavními
organizátory byli senátor Martin Mejstřík a poslankyně Evropského parlamentu Jana
Hybášková. Úspěch konferenci svými písmenými zdravicemi popřáli například francouzský
prezident Nicolas Sarkozy, kanadský ministr pro multikulturalismus a národní identitu Jason
Kenney či Margaret Thatcherová.
Pražská deklarace
3. června 2008, Praha, Senát Parlamentu České republiky
Majíce na mysli důstojnou a demokratickou budoucnost našeho evropského domova,
vycházejíce z toho, že
- společnosti, které zanedbávají minulost, nemají budoucnost,
- Evropa nebude jednotná, dokud nebude schopna sjednotit svůj pohled na historii, uznat
komunismus a nacismus za své společné dědictví a podstoupit poctivou a důkladnou debatu o
všech totalitních zločinech minulého století,
- komunistická ideologie je přímo zodpovědná za zločiny proti lidskosti,
- špatné svědomí vycházející z komunistické minulosti je těžkým břemenem pro budoucnost
Evropy a pro naše děti,
- rozdílné hodnocení komunistické minulosti může stále rozdělovat Evropu na „východ“ a
„západ“,
- sjednocení Evropy bylo přímou odezvou na války a násilí vyprovokované totalitními systémy
na tomto kontinentu,
- povědomí o zločinech proti lidskosti spáchaných komunistickými režimy na celém kontinentu
musí proniknout do myslí všech Evropanů ve stejném rozsahu, jako se tomu stalo u režimů
nacistických,
- existuje výrazná podobnost mezi nacismem a komunismem z hlediska jejich hrůzného a
děsivého charakteru a jejich zločinů proti lidskosti,
- zločiny komunismu stále čekají na zhodnocení a posouzení z právního, morálního, politického
i historického hlediska,
- tyto zločiny byly ospravedlňovány ve jménu teorie třídního boje a principu diktatury
„proletariátu“ za použití teroru jako metody udržení diktatury,
- komunistická ideologie byla a je používána jako nástroj v rukách budovatelů říší v Evropě a v
Asii za účelem dosažení jejich expansionistických cílů,
- mnozí pachatelé, kteří se dopustili zločinů ve jménu komunismu, dosud nebyli postaveni před
soud a jejich oběti dosud nebyly odškodněny,
- poskytnutí objektivních a vyčerpávajících informací o komunistické totalitní minulosti, které
povedou k hlubšímu porozumění a diskusi, je nezbytnou podmínkou pro zdravou budoucí
integraci všech evropských národů,
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- konečné usmíření všech evropských národů není možné bez soustředěné a hloubkové snahy
nalézt pravdu a obnovit paměť,
- komunistickou minulostí Evropy je třeba se důkladně zabývat jak na úrovni akademické tak
na úrovni široké veřejnosti, a že by budoucí generace měly mít snadný přístup k informacím o
komunismu,
- v různých částech světa přežívá jen několik totalitních komunistických režimů, které však
ovládají zhruba jednu pětinu světové populace a které se svým lpěním na moci dopouštějí
zločinů a výrazně ztěžují životní podmínky svých obyvatel,
- se v mnoha zemích komunistické strany, i když nejsou u moci, veřejně nedistancovaly od
zločinů komunistických režimů a ani je neodsoudily,
- že Praha je jedním z míst, která zažila nadvládu nacismu i komunismu,
a ve víře, že milióny obětí komunismu a jejich rodiny mají právo na to, aby požívaly
spravedlnosti, účasti, pochopení a uznání za svá utrpení stejným způsobem, jakým byly
morálně a politicky uznány oběti nacismu,
my, účastníci pražské konference „Svědomí Evropy a komunismus“,
s ohledem na
- usnesení Evropského parlamentu k šedesátému výročí konce druhé světové války
v Evropě dne 8. května 1945 ze dne 12. května 2005,
- usnesení Parlamentního shromáždění Rady Evropy č. 1481 ze dne 26. ledna 2006,
- usnesení XVI. kongresu Evropské lidové strany (ELS) ze dne 5. února 2004, volající po
vytvoření nezávislého expertního orgánu za účelem sběru a hodnocení informací o porušování
lidských práv během komunistické totality a žádající vytvoření musea na uctění památky obětí
komunismu,
- usnesení ke zločinům komunismu přijatá řadou národních parlamentů,
- zkušenosti jihoafrické Komise pravdy a usmíření,
- zkušenosti ústavů paměti a památníků v Polsku, Německu, na Slovensku, v České republice a
ve Spojených státech amerických a museí okupace v Litvě, Lotyšsku a Estonsku,
- současná a budoucí předsednictví Evropské unie a Rady Evropy,
- na skutečnost, že rok 2009 bude dvacátým výročím pádu komunismu ve východní a střední
Evropě a masakru na náměstí Tiananmen v Pekingu,
vyzýváme
1. k dosažení celoevropské shody, že jak nacistické tak komunistické totalitní režimy mají být
hodnoceny, každý podle svých strašlivých zásluh, jako destruktivní ve své politice
systematického uplatňování extrémních forem teroru, potlačování veškerých občanských a
lidských svobod, zahajování útočných válek a, coby neodmyslitelné součásti svých ideologií,
vyhlazování a deportací celých národů a skupin obyvatel; a že jako takové by měly být
považovány za hlavní katastrofy, které postihly 20. století,
2. k uznání, že mnoho zločinů spáchaných ve jménu komunismu by mělo být hodnoceno jako
zločiny proti lidskosti a sloužit tak jako varování pro budoucí generace stejným způsobem,
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jakým byly nacistické zločiny hodnoceny Norimberským tribunálem,
3. k zformulování společného přístupu ve věci zločinů totalitních režimů, inter alia
komunistických režimů, a k vytvoření širokého celoevropského povědomí o komunistických
zločinech s cílem jasně definovat společný postoj ke zločinům komunistických režimů,
4. k zavedení legislativy, která by umožnila soudům soudit a odsuzovat pachatele
komunistických zločinů a odškodňovat oběti komunismu,
5. k zajištění principu rovného zacházení a nediskriminace pro oběti všech totalitních režimů,
6. k evropskému a mezinárodnímu úsilí za účinné odsouzení minulých komunistických zločinů a
za účinný boj proti pokračujícím komunistickým zločinům,
7. k uznání komunismu jako nedělitelné a hrůzné součásti společné evropské historie,
8. k přijetí celoevropské odpovědnosti za zločiny spáchané komunismem,
9. k ustavení 23. srpna, dne podepsání paktu mezi Hitlerem a Stalinem známého jako
Molotovův-Ribbentropův pakt, jako dne připomenutí obětí nacistických a komunistických
totalitních režimů, stejným způsobem, jakým si Evropa připomíná oběti holokaustu dne 27.
ledna,
10. k zodpovědným postojům národních parlamentů ve vztahu k uznání komunistických zločinů
za zločiny proti lidskosti, vedoucím k odpovídající legislativě a k parlamentnímu monitorování
takovéto legislativy,
11. k účinné veřejné debatě o komerčním a politickém zneužití komunistických symbolů,
12. k pokračování slyšení Evropské komise týkajících se obětí totalitních režimů, s cílem
sestavení Sdělení Komise,
13. k ustanovení výborů složených z nezávislých odborníků ve státech, které se nacházely pod
nadvládou totalitních komunistických režimů, jejichž úkolem bude sbírat a hodnotit informace o
porušování lidských práv za totalitního komunistického režimu na národní úrovni, s cílem úzké
spolupráce z expertním výborem Rady Evropy,
14. k zajištění jasného mezinárodního právního rámce s ohledem na svobodný a neomezený
přístupu k archivům obsahujícím informace o zločinech komunismu,
15. k založení Ústavu Evropské paměti a svědomí, který by byl – A) evropským výzkumným
ústavem pro studium totality, vývoj vědeckých a výchovných projektů a poskytování podpory
pro propojení národních výzkumných ústavů specialisovaných na téma totalitní zkušenost, – B)
a panevropským museem / památníkem obětí všech totalitních režimů, s cílem trvalé
připomínky obětí těchto režimů a zvyšování povědomí o zločinech těmito režimy spáchaných,
16. k uspořádání mezinárodní konference o zločinech spáchaných totalitními komunistickými
režimy, za účasti zástupců vlád, parlamentářů, příslušníků akademické obce, odborníků a
nevládních organisací, jejíž výsledky budou z velké části zveřejněny celosvětově,
17. k úpravám a přepracováním evropských učebnic dějepisu tak, aby se děti mohly učit o
komunismu a jeho zločinech a byly před ním varovány stejným způsobem, jakým se naučily
hodnotit zločiny nacismu,
18. k celoevropské rozsáhlé a důkladné debatě o
komunistické historii a komunistickém dědictví,
19. k společnému připomenutí dvacátého výročí pádu
Berlínské zdi a masakru na Tiananmenském náměstí
příští rok.
My, účastníci pražské konference „Svědomí Evropy a
komunismus“, oslovujeme všechny národy Evropy,
všechny evropské politické instituce včetně národních
vlád, parlamentů, Evropského parlamentu, Evropské
komise, Rady Evropy a dalších relevantních
mezinárodních orgánů a vyzýváme je, aby vzaly
myšlenky a výzvy vyjádřené touto Pražskou deklarací za
své, a aby je realisovaly v praktických krocích a
politikách.
Václav Havel, bývalý disident a president Československé
/ České republiky
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Joachim Gauck, bývalý vládní zmocněnec pro dokumenty státní bezpečnosti NDR, Německo
Lee Edwards, předseda, Nadace Památníku obětem komunismu, USA
Göran Lindblad, vicepresident Parlamentního shromáždění Rady Evropy, poslanec parlamentu
Švédska
Vytautas Landsbergis, poslanec Evropského parlamentu, bývalý disident a president
Litevské republiky
Jana Hybášková, poslankyně Evropského parlamentu, ČR
Christopher Beazley, poslanec Evropského parlamentu, Velká Británie
Tunne Kelam, poslanec Evropského parlamentu, bývalý disident, Estonsko
Jiří Liška, senátor, místopředseda Senátu, Parlament České republiky
Martin Mejstřík, senátor, Parlament České republiky
Jaromír Štětina, senátor, Parlament České republiky
Emanuelis Zingeris, poslanec parlamentu Litevské republiky, předseda Mezinárodní komise pro
zhodnocení zločinů nacistického a sovětského okupačního režimu v Litvě
Tseten Samdup Chhoekyapa, zástupce Jeho Svatosti Dalajlámy, Ženeva, Tibet
Ivonka Survilla, exilová presidentka Běloruska, Kanada
Zianon Pazniak, předseda lidové národní fronty Běloruska, předseda běloruské konservativní
křesťanské strany, USA
Růžena Krásná, bývalá politická vězeňkyně, politička, ČR
Jiří Stránský, bývalý politický vězeň, spisovatel, bývalý předseda PEN klubu, ČR
Václav Vaško, bývalý politický vězeň, diplomat, katolický aktivista, ČR
Alexandr Podrabinek, bývalý disident a politický vězeň, novinář, Rusko
Pavel Žáček, ředitel, Ústav pro studium totalitních režimů, ČR
Miroslav Lehký, zástupce ředitele, Ústav pro studium totalitních režimů, ČR
Łukasz Kamiński, zástupce ředitele, Instytut Pamięci Narodowej, Polsko
Michael Kißener, historik, Universita Johanna Gutenberga, Mainz, Německo
Eduard Stehlík, historik, zástupce ředitele, Vojenský historický ústav, ČR
Karel Straka, historik, Vojenský historický ústav, ČR
Jan Urban, novinář, ČR
Jaroslav Hutka, bývalý disident, písničkář, ČR
Mladý řidič zabil ženu i s dítětem
Tragická nehoda se stala ve čtvrtek 21.05.2008 před šestou hodinou odpoledne v Chrasti u
Chrudimi. Šestadvacetiletý řidič srazil na přechodu ženu se čtyřletým dítětem. Matka i dítě na
místě zahynuly.
Viník nehody který neměl řidičský průkaz a byl pod vlivem drog, přejel do protisměru a vjel na
chodník u přechodu, kde v tuto chvíli procházela matka se čtyřletým dítětem. Žena i dítě
utrpěly zranění neslučitelná se životem, lékař konstatoval pouze smrt.
Podobné nehody jsou bohužel na cestách České republiky velice běžné. Každý měsíc zahynou
na vozovkách desítky lidí. Při této nehodě tragicky zahynula manželka a dítě Marka Nováka,
violoncellisty Janáčkova Tria, které právě den před nehodou zde v Ottawě vystoupilo. Díky této
tragické události museli vystupování v Kanadě předčasně ukončit.

Nové, plně vybavené Condo v Praze k pronajmutí
Obývák, ložnice, kuchyně, pračka a sušička. Pro max. 5 osob.
Dvě stanice tramvají od "Anděla", Praha 5.
Možný odvoz z letiště. Cena: $70 za den nebo $400 za týden
Informace tel. 613 6807718
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Vážení krajané, milí přátelé,
čtyři roky se na první pohled zdají být poměrně dlouhým
úsekem života, přesto uběhnou rychle, a také můj čas, jakožto
velvyslance České republiky v Kanadě, se nachýlil k závěru. Mé
představy a plány od počátku vycházely z toho, co v Kanadě
vybudovali mí předchůdci, a mou ambicí bylo navázat na jejich
práci. Z Kanady odjíždím s pocitem, že práce, kterou naše
velvyslanectví za uplynulé čtyři roky odvedlo, byla prací
produktivní, profesionální a úspěšnou.
A myslím, že je právě zde na místě poděkovat všem, kteří se na úspěšné činnosti
velvyslanectví podíleli - týmu mých spolupracovníků v Ottawě, kolegům z generálních
konzulátů v Montrealu a Torontu a v neposlední řadě krajanské komunitě, která pro mne byla
po celou dobu mého pobytu skutečným sborem kvalifikovaných poradců.
Často slýchávám, že mé působení bude spjato se zrušením vízové povinnosti pro české občany.
Rád bych zdůraznil, že to jako nejdůležitější prvek necítím. Zrušení vízové povinnosti vnímám
jako důležitý krok k vytvoření širšího prostoru pro vzájemnou komunikaci a spolupráci mezi ČR
a Kanadou. Pevně věřím, že nedávná návštěva předsedy vlády ČR v Kanadě ukázala, že tento
prostor jsme nejen ochotni, ale též schopni využít. I na české krajanské komunitě bude
záležet, do jaké míry se do tohoto procesu tvůrčím způsobem zapojí.
Před mým nástupcem stojí hned několik úkolů, které mu zde zanechávám v rozpracované
podobě. V bilaterální rovině je to příprava několika významných návštěv a dále pak náročné
období první poloviny roku 2009, kdy Česká republika bude zastávat funkci předsednické země
Evropské unie v Kanadě. Byl bych také upřímně rád, kdyby můj nástupce pokračoval ve
spolupráci s krajanskými komunitami, které aktivně podporují projekt vzniku památníku
obětem komunismu v Ottawě.
Je mnoho přátel, na které budu rád vzpomínat a se kterými budu dál udržovat kontakt. Můj
pobyt v Kanadě vnímám - stejně jako svou práci - jako jeden celek, který v sobě přinášel to
radostné i to méně radostné. Ale to vše vytváří jeden milý obraz Kanady, který si s sebou
odnáším. Děkuji všem, kteří chválili, i těm, kteří svými kritickými připomínkami pomáhali
zkvalitňovat práci našeho velvyslanectví.
Nemohu, než i nyní na tomto místě zopakovat: buďte hrdi na zemi, ze které pocházíte; máte
právo být na ni hrdi a máte pro to mnoho důvodů.
Těším se možná někdy na shledanou.
Pavel Vošalík
Velvyslanec České republiky v Kanadě
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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. Registrace je nyní uzavřena.
Jak se tam dostanu – klikněte zde

Petr J. Mach

mistr houslařský
309 EARDLEY RD. AYLMER, PQ.
(819) 684-3886
http://www.petermach.com
E-mail: pmach@cyberus.ca
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Zde je místo pro
vaši reklamu

IMPORT CAR CENTRE LTD
SERVICE
825 Campbell Ave. Ottawa, K2A 2C4
G E O R G E or K A R E L
tel: 728-2220 fax: 728-2458

Humor
Co je horší než nemoc šílených krav. Aktivita šílených volů.
Pán se vrací. Nachází manželku ponořenou v četbě poezie: "Drahoušku, strávila jsem tak
krásnou hodinu s Vrchlickým!" "Vidím, vidím, zapomněl si tady klobouk."
On: "Zlatíčko, spala jsi i s jinými muži?"
Ona: "Miláčku, spala jsem jen s tebou. S ostatními jsem byla vzhůru..."
Řidič zastaví u stopaře a ptá se: "Dědo nevíte kudy se jede na Hradec?"
Děda: "A podle čeho soudíte, že jsem děda?"
Řidič: "Jen tak jsem si tipnul!!"
Děda: "Tak si taky tipni, kudy se jede na Hradec!!!!"
Pepovo manželka má poprvé rodit, manžel ji chce pomoci a modlí se, aby mimořádně porodní
bolesti měl otec. Probíhá porod, manželka se usmívá, když tu najednou hrozný křik - na
chodbě se v porodních bolestech válí soused!
Přijde Pepa do hospody:
"Ten, co mi chodí za ženou, by mi mohl objednat alespoň štamprdle!"
Vzápětí se před ním objeví plná litrová flaška s lístečkem:
DALŠÍCH 17 ŠTAMPRDLAT TI OBJEDNÁME ZÍTRA!
Čínský ministr zahraničí čínskému prezidentovi: "Píše nám nějakej Topolánek s Klausem, že
nepojedou na Olympiádu a Češi nám vyhlásí válku!"
Čínský prezident: "Češi? - neznám. Kolik jich je?"
Ministr: "Deset milionů."
Prezident: "A v kterém hotelu bydlí?"
Blondýnka stojí u brány parku a čte si tabulku VSTUP JEN SE PSEM NA VODÍTKU.
Zamyslí se a pak přemýšlí: "Nějaký špagát bych našla, ale kde seženu psa?"
To je takhle v baru jeden děda, který pořád chlastá. Jednou přijde do baru v 8:00 a chlastá
celej den až do noci. Potom si řekne, že už to stačilo a chce jít domů. Zvedne se ze židle, ale
jakmile udělá jeden krok, tak spadne na zem. Tak si dá kafe a zkusí to znovu, ale zase spadne.
Tak si dá další 4 kafe a zkusí to, ale pořád nic. Tak se na to vykašle a domu se doplazí. Když se
dostane domu,zalehne, aby stará nic nepoznala. Když se ráno vzbudí, stará stojí nad ním s
válečkem a říká: "Tys byl zase včera v hospodě,že jo??!!" "A jak si to poznala?" "No volala mi
hostinská, že sis tam včera zapomněl invalidní vozík!"
Dohadují se tři důchodci z Ruska, z Ameriky a z Čech co by bylo lepší vědět.
První - Rus říká: "Já bych chtěl vědět, jestli moje dcera je závislá na drogách."
Ti dva se ho ptaj proč?
První: "No abych věděl, jestli jí můžu odkázat své jmění.
Druhý - Američan říká: "Já bych chtěl vědět, co bylo dřív - slepice, nebo vejce."
Ti dva se ho ptají proč a Američan: "No abych pomohl mému synovi s výzkumem.
A třetí - Čech říká: "A já bych chtěl vědět, kde umřu."
A ti dva se ho ptají: "A dyť to je kravina, proč prosímtě?"
Čech na to: "No, abych tam nechodil."
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Manželé znásilnili myslivce! Omylem.
Domlouvat si sexuální hrátky s cizí osobou se někdy nevyplácí. Své by o tom mohl vyprávět
manželský pár z Polska, který se ze svého netradičního zážitku bude zpovídat soudu.
Manželé byli totiž obviněni ze znásilnění. Jejich příběh je jako vystřižený z komedie.
Kontroverzní manželé se přes internet domluvili s neznámým člověkem na schůzce v lese.
Nejspíš udělali chybu, že si od muže nevyžádali podrobnější informace. Pro svou
schůzku naslepo si pouze rozdělili své role k sexuálním hrátkám.
Podle scénáře měli manželé souložit na posedu a v nejlepším je měl objevit muž v kostýmu myslivce a k
jejich hrátkám se přidat. Nějakým nedopatřením ale došlo k záměně posedů.
Vzdechy užívajících si manželů tak k posedu přilákaly skutečného myslivce, který ke své smůle zrovna
procházel kolem. Myslivec vylezl na posed a manželé v domnění, že jde o jejich společníka, ho zapojili do
svých hrátek. Muž se sice bránil, ale pár jeho protesty považoval pouze za součást role.
Napadený myslivec se k tomuto incidentu u soudu vyjádřil: „Chtěl jsem se na ně jen podívat. Netušil jsem, že
mne ten chlap vzápětí povalí a znásilní."
Jenže právě „jen se podívat" se muži stalo osudným, a octil se tak ve spárech erotomanů.

DĚTSKÝ TÁBOR HOSTÝN existuje již 54 let. Nachází se 80 km na SV od Montrealu na
pozemku 10ha v lesích Laurentinského pohoří. Tábor vlastní pláž na jezeře Lafond, která je
vzdálena pouze 10 minut pěšky. Letošní dětský tábor pro děti od 6 do 15 let bude mít opět
jeden tří týdenní turnus, a to od 6. do 26. července.
Cena pobytu je stejná jako vloni: za první dítě je to
275$/1 týden, 550$/2 týdny a 740$/3 týdny. Za každé
další dítě ze stejné rodiny je sleva 10%. Sociálně slabé
případy se řeší individuálně. Členové Asociace Hostýn
mají dodatečnou jednorázovou slevu 25$. Členský
příspěvek je pouhých 20$/rok. Přihláška do tábora a
další informace jsou na internetu: www.hostyn.org
(omlouváme se, že se soubor předělává). Kontakt: Josef
Maxant, Tel. 450-465-4844, Fax: 450-923-4159, E-mail:
health.vifad@sympatico.ca a Viera Šebenová, Tel.
514-385-5153, E-mail: vseben@hotmail.com, Hledáme
placené kuchařky a vedoucí k dětem, (či výměna za
pobyt dětí). Formulář na práci, je také na internetu.
Výhody pro děti: kvalitní program, dobré jídlo a levné
poplatky. Do tábora přijímáme i děti, které nemluví ani česky, ani slovensky. Ať si děti přivedou
svoje kamarády či kamarádky. Tradiční pouť bude letos 10. srpna. Během dětského tábora je
tábor uzavřen pro veřejnost. Před dětským táborem a po něm je tábor otevřen pro rodinné
dovolené. Členové A.H. mají slevu při pobytu v chatičkách (6 $/osobu na den a děti do 12 let
zdarma). Elektřina na vaření a sprchy s teplou vodou jsou v ceně. Přijďte mezi nás!
Poznámka: Josef Maxant v červnu bude možná mimo Kanadu.

Letní Grilovací sleva
Nenechte si ujít tuto nabídku. Grilovací klobásky pouze za $7.99/kg. Ušetříte tak $4
na kile.
Podle přání si můžete vybrat syrové, vařené a nebo uzené. 15 klobásek je minimální
objednávka. Přijďte poradíme, posloužíme a nebo zavolejte 613-521-5557.
Dobrou chuť a pohodu u roštu Vám přeje BSSD.
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