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➢

Humor

➢

Výstava valentýnských pohlednic

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
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.
V únoru se můžete těšit na film NUDA V BRNĚ režiséra Vladimíra Morávka, který získal Českého
lva za nejlepší český film roku 2003.
Dva mladí - Standa a Olinka se seznámí na
sportovní olympiádě. Protože bydlí každý
jinde (Olinka v Brně a Standa v
Hlubúčkách), píší si každý den. Po roce této
dopisové známosti napíše Olinka Standovi :
"Stando, přijeď v sobotu na večeři a pokud
budeš chtít, můžeš tady i spát." Do tohoto
okamžiku vkládají oba velké naděje.
Jenomže ještě nikdy s nikým nespali.
Nastupují rady "Jak na to". Začínají se
odvíjet i příběhy dalších postav: Jarda Standův bratr ho učí jak nasadit ochranu a
ukazují si spolu v lékařském atlasu. Ženy z
domu kde Olinka bydlí - každá poznala ten
okamžik trochu jinak. Konečně nastane
kýžené setkání. Všichni rádcové a další
postavy v praxi sami ukazují, zda věta z
Brněnské televizní inscenace z úvodu filmu
"V Brně proběhne každý večer sto padesát tisíc souloží" nadsazuje nebo ubírá. Každý z deseti
hrdinů filmu dopadne jinak. Většinou hůře, než by chtěl.
Ve filmu hrají vedle již známých a oblíbených tváří i vynikající divadelní herci, kteří se sice už
zabydleli na scénách Národního divadla, Hadivadla, Klicperova divadla a dalších, ale pro svůj věk
budou široké veřejnosti teprve objeveni. Komedie je plná vkusného vtipu okolo sexu a erotiky.
Mnoho sloganů filmu se jistě objeví a zůstane ve slovníku diváků. Životní výkon v roli Miroslava
Norbachera podal Miroslav Donutil. Písně do filmu nazpívali Eva Urbanová a Richard Krajčo.
(oficiální text distributora)
Více informací poskytne paní Petra Klobušiaková tel: 613 562 3875 ex. 26
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České velvyslanectví v Ottawě ve spolupráci s Českým a slovenským sdružením v
Kanadě srdečně zve na slavnostní koncert Pražákova kvarteta, který se uskuteční v
úterý 3. března 2009 v 19.00 v Dominion-Chalmers United Church, 355 Cooper Street,
Ottawa.
Na programu zazní díla F.X. Richtera, Leoše Janáčka a Antonína Dvořáka.
PRAŽÁKOVO KVARTETO, ve složení Václav Remeš, Vlastimil Holek – housle, Josef Klusoň –
viola a Michal Kaňka – violoncello, založili studenti Pražské konzervatoře v roce 1972 a v
počátcích své kariéry formoval pod vedením špiček českého kvartetního umění – Viktora Moučky z
Vlachova kvarteta, Břetislava Novotného, primária Kvarteta města Prahy, a Antonína Kohouta z
proslulého Smetanova kvarteta. Přes třicet let trvající působení Pražákovců především na
zahraničních pódiích, kde se počet jejich koncertů pohybuje v poslední době kolem osmdesátky
ročně, a k tomu úctyhodná diskografie čítající přes 40 titulů se stěžejními opusy kvartetní
literatury, představuje soubor na samém vrcholu jeho umělecké kariéry a s renomé jednoho z
nejvýznamnějších představitelů české komorní hudby na mezinárodní scéně.
Pražákovo kvarteto vystupuje pravidelně na prestižních evropských pódiích v Londýně,
Amsterodamu, Bruselu, Paříži, Vídni, Salcburku, Mnichově, Berlíně, Hamburku, Miláně, v poslední
době k nim opakovaně patří Praha, kde kromě festivalových vystoupení na Pražském jaru se
soubor představil ve Dvořákově síni Rudolfina na pěti večerech během jediné sezony 2006–07
Českého spolku pro komorní hudbu jako jeho ensemble-in-residence. Také na americké půdě jsou
kvartetisté pravidelnými hosty v nejvýznamnějších hudebních městech, včetně New Yorku a jeho
Carnegie Hall.
Repertoár souboru, jímž se prezentují na koncertech a nahrávkách, je obdivuhodně široký, od
Haydna po soudobou českou tvorbu (Feld, Gemrot, Kvěch, Lukáš, Klusák aj.), jeho kompletní
přehled lze najít na www.prazakquartet.com. Do kmenového okruhu programové nabídky
Pražákovců patří především kvartetní díla období vídeňského klasicimu a Brahmse, Zemlinského a
II. vídeňské školy (Schönberg, Berg, Webern) a českých klasiků reprezentovaných zejména
Smetanou, Dvořákem, Janáčkem a Martinů, jehož nadcházející dvojí životní výročí (1890–1959)
povede kvartetisty ke zvýšené propagaci Martinů díla na evropských pódiích v sezoně 2009–10. V
nahrávacích studiích je pro ansámbl klíčová více než patnáctiletá spolupráce s francouzským
vydavatelstvím Harmonia Mundi (Praga Digitals), pro které nahrává exkluzivně. Na zhruba
čtyřiceti CD pod touto značkou lze najít téměř všechen kmenový repertoár souboru. Kromě
českých skladeb je skvělou vizitkou Pražákovců například komplet Beethovenových smyčcových
kvartetů, vydaný souborně v roce 2005 (jednotlivě vycházel od r. 1999 až do r. 2003,) též
brahmsovský komplet (2006), pokračují v nahrávání Schuberta – nejčerstvější novinkou vyšlou
v tomto roce je CD se třemi Schubertovými komorními skladbami a Mendelssohna od jehož
narození uplyne 200 let. Diskografie souboru obsahuje také kvartety Weberna(op.28,op.
9),Schönberga(kompletní nahrávka sm.kvartet),Berga op.3 a Lyrickou Suitu a Haydna (op.
76,20,64,50 atd.).
Členové Pražákova kvarteta hrají na tyto nástroje:
1. housle – Lorenzo Guadagnini (c. 1730)
2. housle – Paolo Albani (1790)
Viola – Tomáš Pilař (2006)
Violoncello – Christian Bayon Lisbon 2006.
Vstupné: 15 CAD, studenti a senioři 10 CAD. Prodej vstupenek bude probíhat v den koncertu od
18.00
V případě potřeby kontaktujte České velvyslanectví, pí Petru Klobušiakovou, tel. 613 562 3875 l.
26 nebo email: ottawa@embassy.mzv.cz
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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

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.
Jednotlivec versus stádo aneb kdo s koho v Poslanecké sněmovně
Zodpovědnost. To je přesně to, co většina našich zvolených zástupců v Poslanecké sněmovně
postrádá. Dost možná, že už ani nevědí, že něco takového existuje. K životu, zvláště pak k tomu
politickému, to nepotřebují. Většina z nich si spíše myslí, že je to nežádoucí jev, přítěž, která by je
mohla vrátit mezi obyčejné lidi.
Zvykli si na to, že je tu STRANA a ta přece vyřeší všechno za ně. Rozhoduje, nařizuje, v těch
lepších případech DOPORUČUJE. Je to pohodlné, nenutí to myslet, stačí jen poslušně zvedat ruku,
jednou pro, podruhé proti, občas se zdržet nebo odejít. Pokud tento rituál dodrží, má dotyčný/á
„politik/politička“ takříkajíc vystaráno. Vlastní odpovědnost versus kolektivní neodpovědnost.
Hlasování o vojenských misích znovu dokázalo, jak velký problém to je. Neschopnost rozhodovat
se svobodně, v souladu s poslaneckým slibem „podle svého nejlepšího vědomí a svědomí“. Čl. 26
Ústavy jasně říká, že „poslanci a senátoři vykonávají svůj mandát osobně v souladu se svým
slibem a nejsou přitom vázáni žádnými příkazy.“ Jak jinak si máme vysvětlit, že poslanci do
televizních kamer říkají voličům, že by pro mise sice hlasovali, ale protože strana přijala jiné
stanovisko, má na věc opačný názor, tak hlasují proti. Kam se najednou vytratilo jejich nejlepší
vědomí a svědomí?
Problém není v tom něco odmítnout, na to má každý právo. Říci ne, není zločin, pokud hlasuji
podle svého nejlepšího uvážení a pokud jsem připraven nést za své rozhodnutí veškerou
zodpovědnost, osobní odpovědnost. Demokracie – to je přece i možnost rozhodnout pro nebo
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proti, ale především rozhodnou se sám za sebe, se všemi důsledky, které takové rozhodnutí bude
mít. To je demokracie.
Řada našich politiků však tento základní princip demokracie nepochopila a ani se o to příliš
nesnaží. Hlasování o misích toho bylo jasným důkazem. Rozhoduje strana, stranické grémium,
možná jeden nebo několik málo vyvolených ve stranickém vedení. Ti pak určí jak hlasovat, kdy a
pro co zvednout ruku. To je princip stáda. Ti, kteří ho přijmou a podřídí se, zůstanou v "politice".
Ten, kdo se nepodřídí a zachová si svůj názor, v lepším případě příště nedostane místo na
kandidátce, v horším mu hrozí rovnou vyhazov ze strany…
Neveselé, leč pravdivé. A změna v nedohlednu. Dokud bude partajní politika založená na
politikaření a členové se budou muset v rámci svého mandátu zavazovat stranám za podporu,
situace se nezmění. Pro změnu by totiž měli současní i budoucí adepti na jakýkoli politický post
ctít nezávislost a zodpovědnost, dvě klíčové vlastnosti pro to stát se dobrým politikem…
Richard Sequens
Bolševici a další špína
Zabýváme se zbytečnými otázkami, kdo je levičák, kdo pravičák, kdo nacionalista a kdo mafián.
Dnes je to všechno už jen jedna banda pokrytců, úchylů, lhářů a podvodníků.
Společným jmenovatelem bolševiků, nácků, fašistů i náboženských fanatiků je lhaní, pokusy
manipulovat dějinami a prospěchářství bez jakýchkoliv ohledů. Komunisté se nyní intenzivně
pokoušejí přepsat dějiny a zasahovat do výuky dětí. Jejich plátek Haló noviny si nezadá s
Vandasovými Dělnickými listy nebo s blábolníčkem fanklubu Frau Edelmann. Výplody některých
ultrakatolíků jsou naprosto stejné. Nedávno se vyvalila aféra s popíračem šoa biskupem
Williamsonem a odhalila smutnou pravdu o katolickém fanatismu. Také tihle dinosauři straší své
zblblé ovečky Světovým Židákem a přívalem islámských hord do Čech. Není náhoda, že integrální
katolík pan Malý (všude zdůrazňuje svůj titul Mgr.) je současně aktivním politrukem (a asi jediným
"vzdělancem") neonacistické Dělnické strany. Stejně tak najdeme v řadách nácků i fašistů bývalé
soudruhy z KSČ, kteří se tam plynule přefiltrovali přes Sládkovy republikány. Mnozí z nich hledají v
politice záchranu před trestním stíháním nebo příležitost k rychlému zbohatnutí. Ideové rozpory
mezi těmito bandami nás nemusejí zajímat, je to jen jejich interní spor často založený na
konkurenčním boji o koryta nebo na osobních antipatiích a dřívějších zradách a podrazech.
Navenek je to všechno stejná demagogická špína.
Podívejte se někdy na jejich argumenty: lhaní, obdiv k autoritativním vůdcům a k minulým
okupantům (těm ze západu i těm pozdějším z východu), vyhrožování, nenávistné kampaně proti
komukoliv, odpor k demokracii, ke svobodě, ke společnosti, rasismus, antisemitismus, švejkovská
zaprděnost nazývaná nacionalismem, argumenty na hranici imbecility, a to do té míry, že mnohdy
nevíme, nejde-li o rafinovanou mystifikaci nějakých recesistů. Nejhnusnější je občasný pokus
těchto ubožáčků přivlastnit si skutečné osobnosti, například Karla Kryla nebo Jana Palacha, a
parazitovat na nich, když se již nemohou bránit. V jedné diskusi jsem se dočetla, že Jan Palach byl
vlastně něco jako komunista a že by dnešní komunisty podporoval. Kryl by dnes prý bojoval proti
Americe, inu miláček komunistů. Náckové se k němu občas hlásí také.
To, že se do této sebranky začali zapojovat někteří křesťané, mě velmi mrzí, doufám, že většina z
nich zůstala při rozumu i při svědomí. Ale neměli by mlčet, tohle všechno vrhá hanbu i na ně.
Stále doufám, že se pěkně nahlas ozvou a od těch čuňat se distancují.
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.
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Humor
Přijde stará paní k doktorovi: "Pane doktore, mám takový problém. Trápí mě větry, ale co je horší,
nejsou slyšet a nemají žádný zápach. Třeba, co jsem tady jsem si ulevila už desetkrát. Poraďte
mi, co mám dělat."
Doktor předepíše léky a pozve si paní za týden na kontrolu. Paní přijde po týdnu znovu a tváří se
naštvaně: "Pane doktore, nejenže mám pořád větry, ale teď jsou i cítit, co mi na to řeknete?"
"Uklidněte se paní, teď když jsme vám vyléčili čich, napíšu vám něco ještě na sluch."
Přijde chlap k doktorovi:
"Pane doktore, nepiju, nekouřím a jsem impotent. A teď jsem zvědav, co mi zakážete."
Blondýnka v kuchyni.
Přijde za ní novomanžel a ptá se jí: "Proč už půl hodiny držíš tu slepici za krk?" Vždyť tady píšou:
"Slepici půl hodiny dusíme!"
V jednom malém městě
povolal právník k soudu jako svědka jednu starou paní. Po poučení se jí ptá: "Paní Čermáková,
znáte mne?" "Ale ano, samozřejmě. Znám vás od plenek. A abych pravdu řekla, jste pro mne
velikým zklamáním. Lžete, zahýbáte své ženě, manipulujete lidmi, pomlouváte je. Myslíte si, že
jste velké zvíře, a přitom jste tak pitomý, že vám nedojde, že z vás nikdy nebude nic než mizerný
maloměstský právník." Právník vytřeštil oči. Když se vzpamatoval z prvního šoku, rychle se ptá:
"Paní Čermáková, znáte právníka žalovaného?" "Ano, znám pana Vorlíčka ještě z doby, kdy
neuměl chodit. Občas jsem ho jeho rodičům hlídala. A i v něm jsem se zklamala. Je to lenoch,
udavač a piják. Nedokáže s nikým slušně vycházet a jeho právnické znalosti jsou tak mizerné, že
bez uplácení ještě nikdy nic nedokázal."
V tu chvíli soudce zabušil kladívkem a vyžádal si ticho v soudní síni. Zavolal si oba právníky k sobě
a povídá jim tiše: "Pánové, jestli se jeden z vás zeptá té paní, jestli zná mě, dám vás okamžitě
zavřít pro pohrdání soudem!"
Paní učitelka malého žáčka: "Pepíčku, kde máš žákovskou?"
"Náš pes mi ji snědl"
"Nelži, psi papír nejedí!"
"Ale když musel, tak ji žral!"
Příjde policajt do
obchodu: "Máte barevný televize?"
Prodavač: "
"Ano, máme."
"Tak já chci třeba žlutou!"
Zaučuje šéf nového číšníka: "Tam u toho stolu sedí hluchoněmý,až ti ukáže jeden palec, doneseš
mu pivo. Když ti ukáže dva prsty, doneseš mu prcka, jasný?" Číšník se otáčí a nosí: pivo, prcka,
pivo, prcka. Najednou si všimne, že chlap stojí na stole, pusu dokořán a kouká do stropu. Číšník
běží za šéfem a zmateně se ptá, co to má znamenat.
Šéf se podívá ke stolu, mávne rokou a říká: "Klid to je dobrý. Ožral se a teď zpívá."
Tchýně poprosila zetě, aby ji doprovodil k lékaři.
Doktor ji prohlédl a
zeť se ptá: "Je nějaká naděje?!"
"Bohužel je, je to jen chřipka..."
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