Object 4

Ottawský Zpravodaj
Vydává Ottawská pobočka Českého a Slovenského Sdružení v Kanadě
20. leden 2009
P.O. Box 1507 Manotick, ON K4M 1L4
Informace telefonem 613-834-9913 a nebo na www.cssk.ca

V tomto vydání naleznete:
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ČSSK Ottawa pořádá

➢

Velvyslanectví ČR pořádá

➢

Velký bratr se chystá opět v ČR nakupovat

➢

Více funkcí, jeden plat – článek Richarda Sequense

➢

Boj s blbostí, boj nekonečný – příspěvek Věry Tydlitátové

➢

Humor

Valná hromada a nebo snad přece jenom raději „meeting“
Valná hromada Ottawské pobočky ČSSK se bude konat ve středu, 18. února v 19:00 hodin, v
restauraci Amber Garden and Dalmacia, 1702 Carling Ave. Ptáte se proč bych se měl(a) zúčastnit?
Na schůzi mimo jiné bude zvolen výbor pobočky. Výbor pobočky zde v Ottawě rozhoduje o činnosti
ČSSK. V uplynulých několika letech vám pobočka uspořádala několik koncertů, divadelní
představení, mikulášské besídky pro děti, sportovní hry pro děti, taneční zábavy pro dospělé,
celovíkendový letní potlach v Leslie parku a jiné akce. Chcete se na činnosti podílet, rozhodovat o
tom co by se mělo nebo nemělo pořádat, máte snad nějaký vlastní nápad nebo chuť kritizovat co
napadlo druhé, naskytuje se vám šance se zapojit. V ČR nyní všichni užívají slova „meeting“,
přestože jsem proti nesmyslnému poangličťování českého jazyka, musím se přiznat, že slovo
meeting tak nějak lépe vystihuje to na co se vás teď snažím nalákat než „valná hromada“. Vůbec
bych se neodvážil použít slova „schůze“. I po více než čtvrtstoletí v Kanadě mi toto slovo nahání
husí kůži. Berte to jako takové přátelské posezení u kafe nebo Prazdroje. Poctěte nás vaší účastí.
Uvidíme každého rádi a vaše názory si rádi vyslechneme.
Láďa Kubát
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ČSSK Ottawa
pořádá
Velký taneční mejdan
Českou hudbu předvede
DJ Láďa
Slovenskou hudbu uvádí
DJ Martin
Bank Street Deli and Sausage
vám připraví knedlo-vepřo-zelo
Žízeň budeme hasit českým pivem
Sobota 28. 2. 2009 v 7 hodin večer
v sále Royal Canadian Legion
391 Richmond Rd. Ottawa
Tombola bude opět obsahovat hodnotné ceny,
vstupenky $20 v předprodeji, $25 u dveří,
více informací na tel. čísle 613-834-9913.
Předprodej vstupenek
Bank Street Deli
1920 Bank Street, Ottawa
(613) 521-5557

G & G Auto
926 Merivale Rd
(613) 798-2596

Import Car Cenre
815 Campbell Ave
(613) 728-2220
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926 Merivale Rd 613 798-2596
Otevřený dopis vládě České republiky v záležitosti podmínek prodeje ČSA
V Praze, 16.1.2009
Vážený pane premiére,
vážené paní ministryně,
vážení pánové ministři,
v pondělí 19. ledna budete rozhodovat o podmínkách privatizace ČSA. Budete posuzovat
ekonomická, politická a bezpečnostní hlediska. Prezident ČSA pan Lašák v rozhovoru pro
Hospodářské noviny z 15.1. tvrdí veřejnosti - a tedy i Vám - že není důvod vylučovat ruský
Aeroflot z privatizace s odůvodněním: „ Myslím, že by bylo nešťastné do tohoto byznysu jakkoli
zatahovat politiku.“ Nevím, je-li za tímto tvrzením politická naivita nebo špatný úmysl, ale jsem
přesvědčen, že jej diskvalifikuje pro řízení podniku, kde stát má 91% a podnik je strategicky
významným. V pozadí zájmu o koupi ČSA Aeroflotem je prodej Letiště Praha, jak veřejně prohlásil
na podzim 2007 tehdejší vicepremiér a dnešní šéf kremelské administrativy Sergej Naryškin.
Případný prodej Rusům považuji za urážku a výsměch všem slušným lidem v této zemi, kteří před
dvaceti lety chtěli vystoupit z ruské nesvobody. Pamatujeme si, jak předchůdci dnešních
kremelských vládců (kteří samozřejmě ovládají i Aeroflot) „koupili“ pražské letiště 21. srpna 1968.
Prodej ČSA (a možná Letiště Praha) do ruských rukou je bezpečnostním rizikem pro Českou
republiku, její demokracii a svobodu. Rusům by sloužil jako jeden z dalších mostů k ovládnutí
ekonomických a politických procesů ČR. Jak nebezpečná je závislost na Rusku, vidí celá Evropa, a
to nejen v případě ropy a plynu. Ruské vydírání svých bývalých republik, satelitů, ale i států
„staré“ Evropy je evidentní a je mu třeba zabránit.
Máte, vážené dámy a vážení pánové, k dispozici letošní zprávu BIS o činnosti ruských tajných
služeb u nás i stanovisko MZV, z něhož vyjímám: „MZV ČR považuje za rizikový případný prodej
jakémukoli subjektu registrovanému v Ruské federaci, a to včetně subjektů ryze soukromých. Míra
kontroly ruské státní moci nad hospodářstvím země a propojenosti ruských oficiálních struktur se
soukromými společnostmi neposkytuje dostatečnou záruku ochrany před politicky motivovaným
zneužitím majetkového podílu v jedné z klíčových společností v ČR. V situaci, kdy bezpečnostní
priority ruského státu stojí v přímém protikladu s bezpečnostními zájmy České republiky, nelze
takový prodej doporučit navzdory případné ekonomické výhodnosti.“ Toto stanovisko zastávají ve
své tiskové zprávě z 15.1. i piloti ČSA, sdružení v CZALPA ČSA.
Jménem Konzervativní strany se k uvedeným stanoviskům připojuji a věřím, vážené dámy a
pánové, že při svém rozhodování nebudete brát zřetel pouze na krátkodobý ekonomický efekt, ale
budete myslet na strategický zájem České republiky.
Děkuji Vám a jsem s úctou,
Martin Rejman,
kancléř
Poznámka redakce: Martin Rejman je kancléřem české Konzervativní strany. Tuto funkci
zastává od roku 2001.
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Velvyslanectví ČR pořádá
Během českého předsednictví Evropské unie od ledna do června 2009 připravuje české
velvyslanectví v Ottawě pravidelné filmové večery. Vždy poslední týden v měsíci se můžete těšit
na jeden ze zajímavých filmů z české produkce posledních let.
České velvyslanectví v Ottawě vás srdečně zve na první projekci, která se uskuteční v úterý 27.
ledna 2009 v 18.30 v prostorách velvyslanectví na adrese 251 Cooper Street, Ottawa.
TAJNOSTI, režisérka Alice Nellis, 2007
Film je v českém znění s anglickými titulky.
Vzhledem k omezenému prostoru si prosím rezervujte místa, email: ottawa@embassy.mzv.cz
Motto: Jeden den v životě ženy, která znovu hledá svůj smysl života poté, co zemřela její oblíbená
zpěvačka.
Julie je žena, která má zdánlivě
úplně všechno. Pohledného,
movitého manžela, prospívající a
dospívající dceru, nenáročnou práci
překladatelky, která překládá ne
pro peníze, ale buď pro radost, a
nebo prostě jen pro pocit, že
pracuje, a nyní dokonce i nový,
vysněný dům… Ale také má v sobě
tajemství, které se v jejím
idylickém životě pomalu mění v
časovanou bombu. Někdy však
dobře časovaná bomba může svým
výbuchem a „pročištěním terénu“
přinést ten největší užitek a naopak
idylický život může být tím
největším neštěstím, které člověka postihne, aniž by si toho stačil povšimnout. Když ráno Julie
náhodně zaslechne zprávu o smrti své oblíbené zpěvačky Niny Simone, a vzpomene si na dobu,
kdy byla mladá a vše bylo o mnoho jednodušší, zcela iracionálně se rozhodne koupit si piano. A
tato nesmyslná mise, která ji odvede od bezpečné denní rutiny, se stane jakousi novodobou
odyssenou, ve které se Julii i celé její rodině změní celý život.
Více informací poskytne paní Petra Klobušiaková tel: 613 562 3875 ex. 26

Velvyslanectví ČR ve spolupráci s ottawskou pobočkou ČSSK připravuje
Koncert Pražákova kvarteta v Ottawě v rámci turné po USA a Kanadě
Koncert v Ottawě se uskuteční v úterý 3.3.2009 rámci kulturní prezentace České republiky během
předsednictví v Evropske unii.
Místo: Dominion Chalmers United Church, 355 Cooper Street, Ottawa
Podrobnosti budou upřesněny na www.mzv.cz/ottawa a v únorovém vydání Zpravodaje
Informace podá Petra Klobušiaková - tel: 613 562 3875 ex. 26.
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Petr J.Mach
mistr houslařský
309 EARDLEY RD. AYLMER, PQ.
(819) 684-3886
http://www.petermach.com
E-mail: pmach@cyberus.ca

Více funkcí, jeden plat
Tak zas máme u nás, v naší malé zemi jeden, evropský, neřku-li světový primát. Dvě, tři, čtyři
státem placené funkce na jednoho politika.
V tom nám mohou úspěšně konkurovat jedině Kuba a Zimbabwe. Prý je to pro blaho nás občanů,
aby jeden politik zastával několik funkcí. Ruku na srdce, kolik by takových politiků asi zůstalo,
kdyby to měli vykonávat za jeden plat. Kampak by se asi podělo ono předestírané blaho
občanů…?
Jako senátorovi mi bylo vyčítáno, že beru dva platy, jako lékař a jako senátor. Ano, měl
jsem mzdu jako lékař. Na tu jsem si však musel vydělat tím, že jsem operoval, já osobně.
Nefunguje to tak, že to někdo jiný udělá za vás a vy to jen podepíšete nebo odsouhlasíte. Práce
senátora je především o projednávání a schvalování návrhů zákonů. Moje lékařská praxe
v neziskové nemocnici mi nebránila v práci ani v povinnostech senátora. Skloubit povolání
chirurga a senátora mi umožnily dva perfektně fungující týmy, vzdálenost obou míst 10 minut od
sebe, ale především možnost plánovat si operace podle zasedání Senátu. Byla to moje volba,
nechtěl jsem se vzdát profese, potřeboval jsem zůstat v kontaktu s realitou života běžných
občanů. Najde se pár profesí, které s posláním ve veřejné službě skloubit lze.
To, co se mi jako občanovi nelíbí, s čím nesouhlasím, jsou stranické praktiky, díky nimž někteří
politici získávají postupem času další a další úřady. Netrvá dlouho a jeden politik zastává funkci
senátora, vicehejtmana a zároveň ještě starostuje v obci, zasedá v městské radě. Vlastně, čemu
se divím, máme i několik politiků, kteří ke všem těmto funkcím ještě hravě zvládnou několik
„vlastních“ domácností včetně manželek a skoro manželek.
Strany se chlubí, jaké že to mají v svých řadách kvalitní kádry a vyzdvihují kvality dotyčných.
Dotyční politici zase do omrzení opakují, že je to pro dobro občanů. Říkají to tak často a tak
přesvědčivě, že tomu oni sami velmi rychle uvěří. Pánové a dámy, nevěšte nám bulíky na nos.
Lze skloubit starostování, náměstkování a senátorování, když zasedání probíhají takřka ve stejné
době a obecní úřady mají úřední hodiny stejně jako úřady krajské? Možná se to dá upravit, možná
leckteří zvládají překonávat jakékoli vzdálenosti rychlostí blesku. Spíše je to však o tom, že strany
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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

jsou tak vybrakované, že jeden "odborník" musí zastávat více funkcí. Pokud to tak skutečně je,
nechť pro dobro občanů pracují za jeden státem hrazený plat a zbytek ať jim vynahradí strana,
která je za takovou situaci zodpovědná. A nebuďme škrti, ať si vyberou ten plat, který jim je
nejbližší.
Richard Sequens
Upozornění
Rádi bychom upozornili naše čtenáře, aby svoje peněžní příspěvky Zpravodaji zasílali na adresu
ČSSK P.O. Box 1507 Manotick, ON K4M 1L4. Poštovní schránka kterou dříve ČSSK používal v
centru města již nefunguje. Ptáte se proč přispívat na Zpravodaj, když ho dostávám elektronicky?
Bohužel všechno stojí peníze. I za server ČSSK který hostuje Zpravodaj a jeho předchozí vydání,
se musí platit a není to malá částka. Takže pokud zasíláte a nebo se rozhodnete zaslat Zpravodaji
nějaké peníze, rádi je přijmeme s díky. Pokud chcete ve Zpravodaji reklamu, zavolejte paní Alenu
Gregorovou na číslo 613-254-9250.
Boj s blbostí, boj nekonečný
Na blbost by měl být zbrojní pas. Blbost není vlastnost vrozená, nesouvisí s IQ a jinými
měřitelnými faktory. Blbost je dobrovolný stav ducha. Vědomé se ponoření do sladkých hlubin
ignorance.
Blbost začíná u bezduchého aplikování pravidel, která jsou
sama o sobě nesmyslná, ale při zdravém rozumu by byla
neškodná. Blbost je alibismus, skrývání se za zákony a
normy, aby bylo možné přečůrat bližního nebo se vyhnout
odpovědnosti bez ohledu na dlouhodobé následky. Blbost je
ukradená pětikoruna bez ohledu na ztrátu kreditu. Blbost je
pečlivé pěstování malosti, vyčůranosti, závisti a zloby. Blbost
je povyk v anonymitě v bláhové naději, že anonymita
existuje. Blbost je podraz a poťouchlé potěšení z podrazu
bez reflexe toho, že zítra se všechno v jiné podobě vrátí.
Blbost se sentimentálně rozplývá nad celebritami, blbost
deleguje důvěru kamsi nahoru a přísahá na „kámoše“, kteří
jsou jejími vyznavači, uctívači blbosti. Blbost je útočný
fanatismus, teplíčko a smrádek vlastní pravdy, vlastního
národa, strany, církve, spolku, firmy... Blbost je přesvědčení
o vlastní výjimečnosti, o mimořádných právech a o právu na
sprostotu, lež, pomluvu, krádež. Blbost je pýcha na úspěch, peníze, značkové zboží, na to být
trendy. Blbost je nemoc, někdy i infekční.
Blbost se provaluje a rozvaluje na každém kroku a otravuje vzduch více než průmyslové zplodiny.
Blbost se nafukuje a hlásá svá moudra. Nechápe velikost a neuznává vizi. Blbost odsuzuje
všechno čisté, každou dobrou myšlenku, blbost všude hledá škleb, zisk a usiluje o výsměch.
Humor nenávidí, ale miluje šikanu. Nakopnutí do zadku, říhnutí, plivanec - to je pro blbost ta
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pravá zábava. Blbost je často oslavována a medializována, blbosti jsou plné ulice. Blbost smrdí na
sto honů a hraje duhovými barvami ropné skvrny. Tak se předveďte, známé firmy, vy bojovníci
proti rozumu a proti slušnosti. Ukažte, že je tohle všechno pravda, vy chrabří rytíři Blbosti.
Autorka tohoto článku Věra Tydlitátová napsala o sobě následující:
Přednáším v Centru blízkovýchodních studií na Fakultě filozofické Západočeské univerzity v Plzni.
Jsem zakladatelkou Ligy proti antisemitismu. Ráda a hodně cestuji, věnuji se výtvarné a literární
tvorbě. Nedávno mi v nakladatelství SUSA vyšla kniha Stromy ve starozákonní tradici. Mám dvě
nadané dcery.
Humor
Kapitán letadla oznámil cestujícím, že přestaly fungovat motory a za několik minut se všichni zřítí
a zabijí. Vstane jedna dívka a zvolá: „Jsem ještě mladá a nechci tak brzy umřít. Najde se tu
někdo, kdo by mi aspoň ještě dokázal, že jsem žena?”
Vtom se zvedne ze sedadla nějaký mladík, rozepíná jeden knoflík za druhým, svlékne košili a
povídá: „Tu máš, vyžehli ji.”
Starý děda slyší klepání na dveře své chaloupky. Otevře a spatří malou kostru.
„Né, ještě né!” zvolá děda.
„Drž hubu,” říká kostra, „já si jdu pro křečka.”
Arabská teroristická komanda oznámila, že žádný útok na ČR nechystají. Jejich analytická skupina
totiž zjistila, že po likvidaci vlády, parlamentu a senátu by se naše životní úroveň zvedla na
trojnásobek.
Vzala si takhle jedna skoro sedmdesátiletá vdova o pět let staršího pána. Asi po půl roce šla k
doktorovi, protože se cítila nějak divně. Doktor ji prohlédl, udělal různá vyšetření a druhý den jí v
ordinaci říká: „Paní Kovářová, mám tady zprávu z laboratoře. Možná vás to překvapí, ale budete
maminka.”
„Pane doktor, nedělaj si legraci. Vždyť mně je skoro sedmdesát.”
„Já vím, paní, ještě ráno bych přísahal, že něco takového je nemožné, ale jste lékařský zázrak.”
„No teda, to je pěknej problém...” povzdechla si a vyrazila z ordinace.
V hale našla telefonní automat a volá domů manželovi. Ozve se jeho známý hlas: „Kovář, prosím.”
Manželka zařvala: „Ty mizero! Přivedl jsi mne do jiného stavu!”
Chvilku bylo ticho a pak se z druhé strany ozvalo: „Kdo volá, prosím?”
Rybář vytáhl zlatou rybku. Prý ať ji pustí, že mu splní tři přání. Chtěl být bohatý, mít krásnou ženu
a být slavný. Když se ráno vzbudil, kouká - všude zlato, luxus. Otevřou se dveře, vstoupí krásná
žena, přijde k posteli, políbí ho na čelo a říká: „Vstávej, Ferdinande, musíme do Sarajeva!”
Na dálničním mostě dvě dívenky hází na projíždějící auta kameny. Ta zlá způsobila tři havárie, ta
dobrá osm, a tak opět dobro zvítězilo nad zlem!
Jde Honza po cestě a potká kouzelného dědečka. Ten ho požádá o jednu buchtu.
„No dobře,” povídá Honza, „dám ti buchtu, když vypiješ kýbl vody.”
Tak dědeček vypije kýbl vody.
„Tak dáš mi tu buchtu?”
„Jo, dám ti ji, ale musíš vypít ještě jeden kýbl vody.”
A tak dědeček vypije ještě jeden kýbl vody.
„Tak dej mi už tu buchtu,” žadoní děda.
„Tak jo, poslední kýbl vody a buchta je tvoje.”
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A tak dědeček vypije kýbl vody.
„Tak co, dědku, chceš buchtu?” povídá Honza.
„Ani ne.”
„No vidíš, žízeň jsi měl a ne hlad.”
„Paní, máte krásné zuby.”
„To mám po mamince.”
„A jak vám pěkně pasují.”
„Slečno, vy máte paruku.”
„Vidíte, a v obchodě mi říkali, že to nikdo nepozná.”
„Možná ne, když si sundáte cenovku.”
Smutná zpráva pro milovníky ledního hokeje: Podle norem EU musí být všechny kluzké plochy na
stadionu, tedy i kluziště bezpodmínečně posypané pískem!
„Kdo umí, ten umí,” chlubí se úspěšný Evropan a vypráví: „Na začátku jsem byl masovým vrahem,
pak řezníkem a po vstupu do Unie se ze mě stal vážený kontrolor masa.”
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