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V tomto vydání naleznete:
➢

Vznik gymnázia Milady Horákové

➢

Věra Tydlitátová píše o zrozeni mládežnické organizace Dělnické strany

➢

Článek Oty Ulče nazvaný „Přemýšlení o případných pohromách“

➢

České bohoslužby v Ottawě

➢

Humor

➢

Výstava velikonočních pohlednic

60 let NATO
Letos si připomeneme 60. výročí vzniku Severoatlantické aliance – NATO. Dne 4. dubna 1949
dvanáct států (Belgie, Dánsko, Francie, Kanada, Nizozemsko, Island, Itálie, Norsko, Lucembursko,
Portugalsko, Velká Británie a Spojené státy) potvrdilo v ustanovující Washingtonské smlouvě svůj
vstup do Aliance. Byla podepsána ve snaze zastavit rostoucí nadvládu SSSR nad střední a
východní Evropou. Samotná Severoatlantická smlouva je dokument vycházející z Charty OSN.
Klíčový je článek 5, podle nějž smluvní strany považují ozbrojený útok proti jedné nebo několika z
nich za útok proti všem a zavazují se v takovém případě přispět na pomoc napadeným členům. Od
samého počátku své existence pracuje Aliance pro vytvoření spravedlivého a trvalého mírového
pořádku v Evropě, založeného na společných hodnotách demokracie, lidských práv a právního
státu. Tento ústřední cíl Aliance znovu nabyl na významu po skončení studené války, nebot'
vyhlídka na jeho dosažení se poprvé v poválečných dějinách Evropy jeví reálnou. Po zasedání rady
v Ottawě, které proběhlo 15.-20. září, 1951 bylo ke vstupu do Aliance pozváno Turecko a Řecko,
kteří následující rok formálně potvrdili svůj vstup. 5. května 1955, necelý rok po ukončení
poválečného okupačního režimu Německa Francií, Anglií a Spojenými Státy se nově vzniklá
Německá Spolková Republika stala členem. Během summitu NATO ve španělském Madridu, který
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se konal 8.-9. července 1997 se členské státy dohodly na tom, že Česká republika, Maďarsko a
Polsko budou přizvány k členství v Alianci. Jejich členství bylo oficiálně zahájeno 12. března 1999,
když jejich ministři zahraničí předali v americkém Independence své americké kolegyni Madeleine
Albrightové ratifikační listiny. Slovensko bylo do aliance přijato o 5 let později. Dnes má aliance 27
členských států a v blízké době bude rozšířena o dva další – Albánii a Chorvatsko.
Poděkovat
je nutné panu Fredovi Sirotkovi za jeho velice štědrý dar věnovaný ottawské pobočce. Jeho dar
nám pomohl pořídit tiskárnu, která výrazně ulehčí tisk Zpravodaje pro naše starší krajany, kteří v
mnoha případech nemají přístup k Internetu. Tak trochu nedopatřením jsem se dozvěděl o jeho
velkorysém příspěvku teprve po několika měsících a moc mne mrzí, že k veřejnému poděkování
dochází až nyní.
Láďa Kubát
Gymnázium Milady Horákové
V Praze se od 1. 9. 2009 začne vyučovat na novém gymnáziu nesoucí jméno Milady Horákové.
Nejzřetelnějším rysem budoucího gymnázia bude výrazná orientace na problematiku tzv. "paměti
národa" a na odkaz našich novodobých dějin. Gymnázium v Krči má být jako každé jiné. Jen se tu
nebude dějepis učit "od pravěku po Gottwalda". Na výuce dějepisu se tu bude účastnit Klub Milady
Horákové a Konfederace politických vězňů. Už nyní je připravován cyklus přednášek, seminářů a
dalších projektů nejen pro budoucí studenty, ale i pro další školy v okolí. Gymnázium se tak stane
celostátně významným centrem pro předávání odkazu moderních českých dějin dalším generacím.
To je jeden z důvodů, proč nová škola nese čestný název "Gymnázium Milady Horákové". S tímto
čestným názvem vyslovila svůj vřelý souhlas i dcera dr. Milady Horáková paní Jana Kánská, která
v současné době žije v USA. Na rozdíl od škol pojmenovaných například po Masarykovi byl patrný
politický odpor proti tomu, aby takto koncipovaná škola vznikla. Zejména komunisté velmi aktivně
odporovali zřízení gymnázia. Doposud tvrdí, že v padesátých letech byli lidi souzeni podle platných
zákonů, byly to spravedlivé rozsudky a že odkaz Klementa Gottwalda je stále platný.
Komunistickému režimu se podařilo Miladu Horákovou popravit, ale ne pokořit.
Dělnická strana si zaregistrovala mládežnickou organizaci
Zatímco se Ministerstvo vnitra, vláda i veřejnost připravovaly na jednání soudu o zákazu Dělnické
strany, pouhý den před jednáním, 3. března totéž Langerovo ministerstvo zaregistrovalo občanské
sdružení s názvem Dělnická mládež. Vstoupit do této mládežnické odnože Dělnické strany může
každý občan ve věku 15 až 35 let.
Nová organizace byla podle všeho zamýšlena jako jakýsi záchranný člun pro případ, že by soud
přece jenom Dělnickou stranu rozpustil. Na druhé straně se ovšem ani nelze divit, že Vandasovi
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hošani pečují o dorost, vždyť také jiné autoritativní strany dbaly na odchov loajální mládeže a
zakládaly organizace typu Hitlerjugend, Komsomolec nebo Pionýr. Oficiální stránky DM
www.delnickamladez.cz jsou zatím ve stavu zrodu a mnoho se z nich nedozvíte, ale jistě se
v brzké budoucnosti dočkáme dalších opravdu výživných revolučních, hysterických a rasistických
výlevů. Prozatím se můžeme pokochat citátem plným ideálů a nezkaženého mladického nadšení:
"Kulturní revoluce probíhá už nyní v srdcích mladých aktivistů, kteří na rozdíl od starší generace
nejsou zatíženi materialismem a duševním otroctvím, způsobeným mocí kapitálu a korporací
napříč celou společností. Nenávisti k současnému systému je schopen člověk pouze nezkažený a
nepoznamenaný závislostí. Tato nenávist je přirozenou obranou proti systému lží a materiálního
vysávání lidí, doprovázeného permanentním otupováním a likvidací základních lidských práv a
svobod."
Tož neztrácejme naději, o naši mládež je dobře postaráno.
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.
Zpráva z velvyslanectví ČR
Jménem Velvyslanectví ČR v Ottawě bych ráda poděkovala Českému a slovenskému sdružení v
Ottawě, jmenovitě Láďovi Kubátovi, Gustavu Plívovi, Ivaně Šírkové, Ivaně Kubátové, Květě Veselé,
Maximilienovi Kalousovi Brodelovi a Andree Badaan za velkou pomoc při organizaci slavnostního
koncertu Pražákova kvarteta v Ottawě. Koncert se uskutečnil u příležitosti předsednictví České
republiky v Evropské unii v úterý 3. března v Dominion-Chalmers United Church, v kostele s
krásnou akustikou, kterou si velmi pochvalovali také Pražákovci. Více než dvě stovky návštěvníků
si vyslechly skladby F.X. Richtera, L. Janáčka a A. Dvořáka a podle reakcí publika i našich
dojmů byl koncert nezapomenutelným hudebním zážitkem. Věřím, že se nám společně podaří brzy
zorganizovat další zajímavou akci.
Petra Klobušiaková
Jěště k zábavě
Zábava byla báječná, všichni byli spokojeni. Jídlo výborné, zákusky také a ještě jsme si odnesli
zbývající porce domů , takže jsme se nemuseli zdržovat s nedělním vařením. Tombola bohatá,
hudba pro všechny generace, takže se tančilo stále. Od tance se nenechala odradit ani paní
učitelka z České školy Eva Thunzová, když se ji zlomil podpatek od téměř nových bot. Tančila
bosky a rozdováděla své přátele, čímž sklidila velký obdiv. Nezbývá, než opět poděkovat všem
pořádajícím za krásný a srdečný večer i všem sponzorům za pěkné dárky do tomboly a těšit se na
další setkání někdy příště.
Květa Veselá
Ještě se i sám vrátím k zábavě. Nedovedu to napsat tak pěkně jako Květa, ale přesto bych rád k
tomu něco dodal. Chtěl bych jmenovitě poděkovat našim dobrým přátelům, kteří se o úspěchy
těchto akcí zasloužili. Obětovali svůj volný čas. Bez nich by to prostě nebylo možné.
Láďovi Borovskému a Martinu Dejovi. Věnují svůj čas nejen v průběhu akce, ale i při přípravě
hudby která se hraje.
Manželům Adamovým za zapůjčení elektroniky a pomoc při přípravě sálu.
Nesmím také zapomenout na Jirku Viktoru, který neúnavně ty z našich krajanů, kteří z nějakých
neznámých důvodů ještě nečtou tento časopis, na zábavu upozornil, ba v některých případech i
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kredit na zakoupení vstupenek nabídl.
Tombola je velice důležitou součástí našich akcí. Nejen že je hezkou tradicí, ale pomáhá nám
zajistit i úspěšnost fiskální. V minulosti pak byl například výnos věnován ottawskému Sokolu.
Tentokrát dary do tomboly věnovali:
Jirka Viktora za Import Car Centre
Andrea Badaan za Action Gear Canada
Jirka Gregor za G&G Auto na Merivale
Miloš a Linda Králík věnovali krásnou knihu a nádhernou ruční práci
Jožka Škurek za Bank Street Sausage and Deli
Jirka Bečvařík za G&G Auto East
Nakonec bych rád poděkoval všem účastníkům. Pokud jste se nebavili, napište mi co máme příště
změnit.
Láďa Kubát
Bláhové snění o létajícím vepříně
Dežo Červeňák, nový ministr pro lidská práva, představil plány a vize. Je správně, že se chce
zaměřit na českou problematiku, neboť to strašlivý problém je, byl před krizí a zůstane i po ní.
Jestli si to většinová společnost neuvědomuje, tím hůř pro ni.
Součástí řešení "české problematiky" má být (dokonce prioritně) zbourání velkovepřína v Lidicích,
což je léty ohraný refrén, s nímž na rtech nastupují idealisté do úřadu, jenž byl teď přidělen
Červeňákovi.
Je to megalomanský, bláznivý, ba řekl bych škodlivý nápad, který z českého života v Čechách a
na Moravě nezlepší ani milimetr, jen přileje olej do ohně většinové nevraživosti a diskredituje ty,
kteří se o zlepšení české situace skutečně zasazují. Je to idea o to horší, že je nerealistická a
nerealizovatelná, což vědí i ti, kteří s ní přicházejí. Jen s ní občas tak přijdou, důležitě se nad ní
zatváří a zase nula od nuly pojde.
Je to o to horší, že stav (ne)památníku na místě, kde stála nacisty vyvražděná česká vesnice, je
skutečně nedůstojný a měl by se konečně změnit. Zaprvé by měl být prostor Lidic, který se nalézá
mimo vepřín a blízké pohřebiště (na něm je pietní obelisk), vyhlášen za národní kulturní památku,
jako je to v případě Terezína. Zadruhé by měly být upraveny stezky a informační tabule podél
trasy, jež by zahrnula i cestu podél plotu vepřína včetně inhalace jejího zápachu, neboť ten je
rovněž součástí historie Lidic, byť až novodobé. A zatřetí, a to je nejdůležitější: stát by měl ve
vesnici Lidice koupit a opravit dům a zřídit v něm kvalitní, nijak velikášské, ale moderní muzeum,
památník zasvěcený českému holocaustu (cílené vyvražďování) i celé té české historii
s prasečákem. Všem by to prospělo, lidem v Lidicích, pozůstalým bílým Čechům i naší společnosti
vcelku. Je to prosté a srozumitelné.
Lze se však obávat, že místo toho se bude marnotratně žvanit o vzdušných zámcích, o vepřínu,
který se pravděpobně vznese a na křídlech ušlechtilosti odlétne do daleké země vepřových hlav a
v zemi zavládne radost a láska lidí všech barev.
Autor: František Kostlán
František Kostlán je nezávislý publicista, hudebník, spisovatel, spoluautor knihy Příchozí, o životě
migrantů. Narodil se 1954 v Praze, kde i žije. Před listopadem 89 pracoval v dělnických profesích,
poté hlavně jako novinář a publicista. Byl mj. komentátorem Telegrafu, šéfredaktorem Českého
deníku, šéfredaktorem časopisu Parlament, komentátorem Lidových novin a ČRo Regina,
televizním dramaturgem diskusních pořadů. Je členem několika občanských sdružení zabývajících
se lidskými právy, menšinami, migranty a životem dětí v dětských domovech - atd.
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926 Merivale Rd 613 798-2596
Přemýšlení o případných pohromách
I nejzarputilejší kritici George W. Bushe mají potíže upřít mu zásluhu na skutečnosti, že po
katastrofě 11.září 2001 se na americké půdě – na rozdíl od třeskutého stavu věcí v Londýně či
Madridu - nic takového nestalo. Na tak kýženém výsledku se nepochybně zasloužila opatření,
vehementně zatracovaná obhájci lidských práv za jakoukoliv destruktivní cenu. Díky zákonným
opatřením – zejména onen Patriot Act, například umožňující snadnější odposlech našich nepřátel –
tady islámští fundamentalisté prozatím příliš nepochodili.
Jenže nový prezident Barack Hussein Obama se nám během úspěšné volební kampaně několikrát
zaručoval, že ony úspěšné novoty zlikviduje a tím že nejen vylepší reputaci Ameriky ve světě, ale
i přispěje k její bezpečnosti.
Do početného společenství skeptiků bude patřit zkušený izraelský agent Juval Aviv, původně
příslušník ochranky Goldy Meirové, předsedkyně vlády. Jeho počínáním se zabýval v Čechách
patrně rovněž promítaný film Munich, o postihu palestinských teroristů, zavraždivších izraelské
atlety na mnichovské Olympiádě.
Zkušený to muž. Například v New Yorku v televizním interview (Fox TV Bill O’Reilly program)
předpověděl útok s použitím bomb v londýnském metru. Mediální konzervativec O’Reilly se
uchechtával, poslu poplašného sdělení vysmíval a do jednoho týdne k útoku skutečně došlo.
Jeden měsíc před 11.9.2001 tento Aviv varoval Washington o nebezpečí zásahu významných
objektů letadlem či letadly.
K čemuž pak také došlo.
Únosy letadel a jejich použití jako smrtelné zbraně se ale nebudou opakovat, domnívá se tento
odborník. Předpokládá, že teroristé si jsou vědomi, že pasažéři by se nedali zvládnout jako při
útoku na dvojčata mrakodrapů v New Yorku, ale zasáhli by tak, jak se stalo v letu nad
Pennsylvánií.
Daleko snadnějším cílem jsou letištní prostory a jejich přímo trapně nedostatečná bezpečnostní
opatření s použitím staromodní technologie. Přístroje zjišťují cokoliv metalického, nikoliv
plastického, což je ovšem případ výbušnin. Chybí schopnost nebezpečí předvídat a pouze se
reaguje na dřívější nedobré zkušenosti – s následkem značných komplikací a nepříjemností pro
cestující veřejnost. Poněvadž jeden potrhlý rádobyterorista chtěl způsobit explozi letadla
přiložením sirky k vlastní botě, všichni pasažéři se musí před vstupem na palubu vyzouvat. Jiní
revolucionáři by rádi k explozi použili tekutiny, takže se nesmí cestovat s ničím tekutým. Jestliže
islámský bojovník si příště potřísní spodní prádlo výbušninou v prášku, budeme se muset při
inspekci vysvlékat do naha.
Zatímco naší prioritou jsou bezpečnostní opatření před vstupem na palubu, teroristé spíš zamíří k
množství pasažérů ve frontě s kufry, čekajících na odbavení. Tam si někde odložit zavazadlo
s třeskutým materiálem a před explozí odpěchat k východu. Porovnejme s praxí v Izraeli, kde
dochází ke kontrole zavazadel dřív než se noha může dotknout letištního prostoru. Zásluhou tuze
časté tragické zkušenosti, tamější veřejnost je již natolik obezřetná, že kdekoliv o samotě
zanechaný batoh vyvolá pořádný poplach. (Jednou jsem tam něco takového zažil – poplach tehdy
naštěstí planý.) Aviv si vyzkoušel stav americké obezřetnosti, když na pěti letištích odložil aktovku
a čekal, zda si někdo všimne a zavolá policii. Nestalo se tak ani v jednom případě. Nikdo se
nezajímal – jen s jednou výjimkou, v Chicagu, kde došlo k pokusu předmětnou aktovku ukrást.
Aviv předvídá, že k příštím masakrům, ať už způsobeným sebevrahem nebo někým kdo nijak
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nebaží odspěchat k Alláhovi do ráje k podstatnému počtu čekajících neposkvrněných pannen,
dojde buď v metropolích jako New York, Chicago, San Francisco, Los Angeles, nebo na místech se
značným shlukem lidí – například v Disneylandu či u některého kasina v Las Vegas. Tuze atraktivní
aby tam například byl tamější obří podnik MGM, kam zajet do podzemní garáže, zaparkovat vůz
napěchovaný výbušninami a včas pak odspěchat.
Zpráva dobrá: izraelský odborník nepředpokládá útok s použitím nukleární zbraně. Byla by to
technicky příliš obtížná záležitost. Rovněž netřeba se příliš strachovat zásahu ze zámoří se
dostavivších bojovníků al-Kájdy.
Zpráva méně dobrá: dostatečné škody a ztráty způsobí dobrovolníci, zrekrutovaní z místních
zdrojů. Nelze předpokládat nedostatek zájemců k odspěchání do ráje k oněm kýženým
defloračním hodům.
Úřady nechť si všímají onoho druhu údajně studující mládeže, příliš často odlétající a vracející se
ze zemí Blízkého východu.
Tento druh pozornosti, uplatňovaný zásluhou Bushovy administrativy, však míní Obama
zatrhnout, k podpoře lidských práv a politicky korektního vylepšení reputace USA ve světě.
Aviv předvídá, že k teroristickému útoku na americké půdě dojde v několika příštích měsících.
Autor Ota Ulč

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.
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Dětský tábor Hostýn
existuje již 55 let. Nachází se 80 km na S od Montrealu v
lesích Laurentinského pohoří. Tábor vlastní pláž na jezeře
Lafond. Tábor pro děti od 6 do 15 let bude mít opět jeden
tří týdenní turnus, a to od 5. do 25. července. Cena pobytu
je: za první dítě je to 290$/1 týden, 570$/2 týdny a 790$/3
týdny. Za každé další dítě ze stejné rodiny je sleva 10%. Při
platbě do 1. května 2009 se poskytuje další sleva 5%.
Sociálně slabé případy se řeší individuálně. Výhody pro děti:
kvalitní program, dobré jídlo a levné poplatky. Vydáváme
potvrzení na daňové účely! Do tábora přijímáme i děti,
které nemluví ani česky, ani slovensky. Ať si děti přivedou
svoje kamarády či kamarádky. Hledáme placené kuchařky a
vedoucí k dětem, (či výměna za pobyt dětí). Přihlášky na
dětský tábor a na práci jsou na internetu: www.hostyn.org.
Kontakt: Josef Maxant, Tel. 450-465-4844, Fax: 450-923-4159, health.vifad@sympatico.ca, Viera
Šebénová, Tel.514-385-5153, vseben@hotmail.com, Stáňa Hlavová, Tel.514-362-0155,
stania12@yahoo.ca. Zdeněk Nosek Tel. 514-365-8863. Tábor křesťanských rodin je od 1. do 8.
srpna. Informace: paní Hana Drábová tel. 905-875-1605 a www.katolik.ca .
Členství v Asociaci Hostýn (A.H.): Členové, zaplaťte členský příspěvek na rok 2009 (20$). Valná
hromada bude v Montrealu 29. dubna. Máme zájem na rozšíření členské základny. Za získání
každého nového člena můžete dostat 10$. Přihláška je na internetu, nebo volejte členy výboru
(viz výše). Členové mohou positivně ovlivnit naší činnost do budoucna. Mají nejen jednorázovou
slevu 25$ pro dětský tábor, ale i slevu při pobytu v chatičkách (7$/osobu na den místo 10$/den;
děti do 12 let zdarma). Elektřina na vaření a sprchy s teplou vodou jsou v ceně. Tradiční pouť
bude letos 9. srpna. Během dětského tábora je tábor uzavřen pro veřejnost. Před dětským
táborem a po něm je tábor otevřen pro rodinné dovolené. Přijďte mezi nás!
České bohoslužby
Sobota 21. března v 17. hodin - Mše svatá v kostele sv. Leopolda Mandiče, 170 Hinchley Street,
Ottawa
Sobota 18. dubna v 17. hodin - Mše svatá v kostele sv. Leopolda Mandiče, 170 Hinchley Street,
Ottawa
V případě velmi nepříznivého počasí se bohoslužby konat nebudou.
Rev. Libor Švorčík
Humor
Jdou tři chlapi do nebe a dostanou auto podle toho, jak byli věrní své ženě. První dostane
trabanta, druhý fabii a třetí ferrari.
Po půl roce potkají první dva toho třetího, jak smutně sedí na lávce, a ptají se ho: „Proč jseš tak
smutnej, když si jezdíš po nebi ve ferrari, co bys ještě chtěl?”
„Hm, to je sice hezký, ale já jsem minulej tejden potkal manželku na kolečkovejch bruslích!”
Skot rozbije láhev s jódem, kouká na tu louži a řve: „Mámo, děti, řízněte se někdo, ať to
nevyhodíme jen tak!”
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Říká policista kolegovi: „Včera jsem si koupil záchodovou štětku.”
„No a jaká je?”
„Mám-li říct pravdu, toaletní papír je lepší!”
V bytě zvoní telefon. Otec tří dcer to zvedne.
„To jsi ty, žabko?” ozve se mužský hlas z druhého konce.
„Ne, u telefonu je majitel rybníka!”
Kostelník nalévá mešní víno, netrefí se, tak zakleje: „Hergot, zas vedle!”
Farář ho napomíná: „Kostelníku, neklej, Bůh tě potrestá!”
Ale je to houby platné a když se zase netrefí, zakleje. Když se to stane potřetí, naráz blesk, hrom,
farář padne mrtev k zemi a shůry se ozve: „Doprčic, zase vedle!”
Drahý, co máš na mně nejradši? Moje nádherné tělo nebo moji krásnou tvář?”
„Tvůj smysl pro humor.”
Potkají se dva kamarádi, jeden sedřený a druhý odpočatý. Udřený se ptá odpočatého: „Jak to
děláš, brachu, že jsi tak svěží?”
„To máš jednoduchý. Zajdu k doktorovi, strčím si stovku do zadku a dostanu hned čtrnáct dní
marodní.”
Zamyslí se udřený a spěchá k doktorovi. Neboť je šetrný, strčí si do zadku jen padesátku a už vidí,
jak si čtrnáct dní odpočine, v nejhorším případě mu bude stačit týden. Doktor si ho prohlédne a na
otázku udřeného „Jak dlouho musím marodit, pane doktore?” odpoví: „Není třeba, pane, zatím to
máte jen zarudlý. Až vám to zezelená, tak přijďte.”
Zastaví se řidič na dálničním odpočívadle a jde na záchod. První kabinka je obsazená, tak jde do
druhé. Z vedlejší kukaně se ozve: „Ahoj.”
Řidič odpoví: „Nazdar.”
„Co tam děláš?”
„Co bych asi tak dělal?”
A odvedle se ozve: „Víš co, já ti zavolám za chvíli. Ňákej blbec mi tady vedle odpovídá.”
Zákazník přijde do potravin a žádá půlku hlávky salátu. Prodavač mu ji nechce dát, že prodávají
jen celé hlávky, ale zákazník je neodbytný, tak se jde zeptat vedoucího.
„Šéfe, ňákej debil chce půlku hlávky salátu.”
Najednou zjistí, že zákazník stojí za ním, tak se snaží rychle situaci zachránit: „A tady ten pán by
chtěl tu druhou.”
Vedoucí svolí, a tak zákazník dostane žádanou půlku, ale zavolá si ještě prodavače k sobě.
„Líbilo se mi, jak jste zareagoval. Jste pohotový. Ale máte moravský přízvuk. Odkud jste?”
„Z Ostravy.”
„A proč jste v Ostravě nezůstal?”
„Ale, co tam? Tam jsou jen same děvky a horníci.”
„Znám Ostravu, moje žena je z Ostravy.”
„Fakt? A kde fárá?”
Sejdou se v hospodě tři dealeři světoznámých pivovarů: Heinekenu, Budweiseru (USA) a
Plzeňského Prazdroje. První dealer si objednává: "Dám si jeden Heineken, protože je vyroben z
těch nejlepších surovin". Američan říká vrchnímu: "Dám si Budweiser, protože je prostě nejlepší
na světě!".
A Čech říká: "Já si dám Colu". Ostatní dva se na něj tázavě podívají a ptají se ho: "Vy si nedáte
pivo?!?" A náš dealer jim odpoví: "Když si nedáte pivo vy, tak ani já nebudu..."
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