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Usnesení O svědomí Evropy a totalitě schváleno drtivou většinou Evropského
parlamentu, včetně sociálních demokratů
Ve čtvrtek 2. dubna 2009 schválil Evropský parlament poměrem hlasů 553:44:33 historické
usnesení. Poprvé od vstupu nových členských států do Unie, dvacet let po zhroucení
komunistických režimů ve východní polovině Evropy, se poslanci ze západní i východní Evropy
shodli na společném usnesení, které odsuzuje totalitní režimy v Evropě a žádá po členských
státech, Radě Evropy a Evropské komisi zcela konkrétní kroky vedoucí k vypořádání s dědictvím
komunistické totality.
V usnesení připomínají evropští poslanci mimo jiné, že dominantní zkušeností v západní Evropě
byl pouze nacismus, zatímco východní Evropa zažila diktatury dvě, nacismus i komunismus, a je
proto třeba usilovat o lepší pochopení historického dědictví těchto zemí. Neela WinkelmannHeyrovská komentuje: „Za povšimnutí stojí fakt, že se Evropa bez problémů sjednotila na pojmu
komunismus. Nepřistupuje na úmyslné matení pojmů, které jsme u nás od komunistů slýchali
ještě před pár lety, že tady totiž po čtyřicet let budovali jakýsi socialismus. Masivní porušování
lidských práv, které se u nás od roku 1948 dělo, je neslučitelné s pojmy socialismus či socialistická
strana, jak jsou chápány ve svobodném světě.“
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V usnesení Evropský parlament konstatuje, že je zapotřebí uctít památku obětí, odsoudit viníky
a položit základy k usmíření založenému na pravdě. Evropští poslanci odsuzují všechny zločiny
proti lidskosti a rozsáhlá porušování lidských práv, kterých se totalitní režimy dopustily.
Osobnosti, které se aktivně stavěly proti bezpráví komunistických režimů, je důležité připomínat
jako hrdiny totalitní éry. Evropský parlament vyslovuje těm, kteří bojovali proti tyranii a
utlačování, úctu a uznání a zároveň vyjadřuje obětem komunistických zločinů a jejich rodinným
příslušníkům účastenství a uznání jejich utrpení.
Evropská unie se dále ústy poslanců hlásí ke zvláštnímu dílu odpovědnosti za dodržování
lidských práv a zásad právního státu nejen uvnitř Evropské unie, ale i mimo ni a podporuje
posílení mezinárodní spravedlnosti.
Usnesení vyzývá členské státy mimo jiné, aby se zasadily o skutečné otevření archivů, aby zřídily
Platformu evropské paměti a svědomí, která podpoří spolupráci mezi institucemi zabývajícícmi se
historií totalitních režimů, aby vytvořily celoevropské dokumentační středisko - památník obětem
všech totalitních režimů a aby byl 23. srpen vyhlášen Evropským dnem památky obětí totalitních
režimů.
„Jsem nesmírně rád, že se nám za osm měsíců od pražské konference „Svědomí Evropy a
komunismus“ podařilo dostat téma nevypořádaného dědictví komunismu na jednací stůl
Evropského parlamentu. Velká podpora poslanců ze všech států Unie ukazuje, že jdeme správnou
cestou. Usnesení je mimo jiné zadostiučiněním pro ty naše spoluobčany, kteří položili životy či byli
pronásledováni za komunistické nadvlády, ale i pro ty, kteří proti diktatuře bojovali. Odbojáře jako
byla skupina bratří Mašínů nyní Evropský parlament nazval hrdiny. Pevně věřím, že se nám v
Evropě tento proces podaří završit, že jednoznačně označíme komunismus jako ideologii, jejíž
podstata je v přímém rozporu se Všeobecnou deklarací lidských práv OSN. Věřím, že viníci
komunistických zločinů budou odsouzeni, a že se nám podaří nastartovat morální obrodu ve
východní Evropě i definitivní sblížení mezi východní a západní Evropou založené na vzájemném
pochopení,“ komentuje Martin Mejstřík.
Autory návrhu usnesení Evropského parlamentu o svědomí Evropy a totalitě jsou poslankyně
Jana Hybášková a poslanec Tunne Kelam z Estonska, kteří také mají na jeho přijetí EP hlavní
zásluhu.
Usnesení obsahuje závěry z veřejného slyšení v Evropském parlamentu „Svědomí Evropy a
zločiny totalitního komunismu: 20 let poté“ konaném dne 18. března 2009 pod hlavičkou českého
předsednictví EU a záštitou vicepremiéra pro evropské záležitosti Alexandra Vondry.
Text usnesení Evropského parlamentu O svědomí Evropy a totalitě v češtině naleznete zde:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-20090213+0+DOC+XML+V0//CS
Tento článek je tiskovou zprávou Mgr. Martina Mejstříka a Dr. Neely Winkelmann-Heyrovské ze
dne 9.4.2009.
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Rozděl a panuj, aneb jak nás Paroubek předhodil Rusku
„Z toho všeho vyplývá jedno obecné pravidlo, které nikdy nebo jen málokdy zklame: kdo jinému
dopomáhá k uchopení moci, sám sobě podřezává větev, na níž sedí. Ať mu pomůže lstí nebo
zbraní, obojí je novopečenému panovníkovi stejně nepohodlné." Niccolo Machiavelli, Vladař.
Bystrý pozorovatel sledující českou politickou scénu posledních dnů nemůže přehlédnout jednu
důležitou skutečnost. Topolánkova vláda padla, ale Paroubek a spol. nevypadají jako vítězové,
nýbrž jako spolek včelařů, jimž ony včely právě ulétly.
Jestliže jindy „leader" Paroubek dštil síru jako biblická postava na všechno, co jen trochu zavánělo
Topolánkovou vládou, pak by nyní, kdy by měl užívat sladkých plodů svého parlamentního puče,
jehož byl ve své nebetyčné hlouposti strůjcem, a měl by se tedy tetelit blahem, a vézt se na vlně
triumfu, tento Paroubek ovšem vypadá jako cestující, který se zapomněl po několik dní v
nádražním bufetu a propil i peníze na jízdenku. Prázdný pohled do země, vějíře vrásek na viditelně
pohublém šedém obličeji jež se jindy leskl blahobytným tukem a bezstarostností slibujícího,
límečky u košile, který trčí každý jiným směrem, pomačkané sako, kravata, která vypadá, že se
na ní před tiskovou konferencí pokoušel oběsit.
I po MUDRathovi, všechny a všechno notoricky peskujícím hulvátovi bez jakýchkoliv lidských a
morálních zábran, se slehla zem, a o jeho existenci coby krajského hejtmana a existenci
vůbec, podávají důkaz jen zdevastované silnice ve středočeském kraji. Kde je doktor marxismuleninismu Zaorálek, jež řval v parlamentu, jako by mu celý sál frekventantů tanečních dupal po
kuřím oku? Zalezli do děr a jen přihlouple pozorují proces, který ve své blbosti, aroganci a
nadutosti spustili. Tak je hlupáky KGB nachytala na švestkách, když si hráli s ohněm. A v očích se
jim leskne ohýnek v němž hoří Lisabonská smlouva. Politika milí sockomunisté, holt není hraní
si se sirkama.
Tím procesem je vláda Kremelského Václava Klause, na niž nebudou mít vůbec žádný vliv.
Jakýmsi Zimním králem bude sice jmenován jakýsi člověk. Dlouholetý komunista. Což je základní
předpoklad aby takovou úlohu mouřenína a figurky na špagátku splnil. S tím Paroubek a spol.
pochopitelně problém nemá. Když coby leadera voleb za sockomunisty do Evropského parlamentu
postavili Stalinistu. Jde o jiné věci.
To, že to bude vláda Spejbla a Hurvínků, by bylo jen legrační, české a tradiční. Nic co by se
vymykalo staletým tradicím tohoto národa. Odjakživa si vládneme pomocí kašpárků. Jde ovšem o
to, že tento Spejbl dokonale tuto zemi připraví o jakýkoliv zbytek kreditu. Pokud samozřejmě ještě
nějaký západoevropský naiva v oné iluzi žil. Neboť Spejbl bude předsedat Evropské unii. Cháchá.
Nikým nezvolen, ale dosazen jakýmisi čachry, které se vymkly jakékoliv demokratické kontrole a s
volbami nemají vůbec nic společného. Protože loutkář (cvrliká se o krycím jménu „Vodička", od
roku 1962) sedí na Pražském hradě.
Je třeba na něj pohlédnout. Vytáhnout jej z ulity demokrata a konzervativce, kterou kolem něj
vystavěla poplatná média. Je třeba na onoho nahého plže pohlédnout v kontextu s dobou, kdy
Jurij Andropov, tehdejší šéf Sovětského KGB založil Prognostické ústavy. Nejenom v SSSR, ale i v
zemích celého komunistického bloku. Jestli si totiž někdo myslí, že jakási studená válka, nebo
imperiální ruská politika skončily, pak se opravdu, ale opravdu hodně mýlí.
Tehdejší Prognostický ústav při Ústředním výboru Komunistické strany Československa opravdu
nezaměstnával disidenty, nebo odpůrce režimu, jak to říká k tomuto účelu vytvořená legenda. Ti
byli v kriminálech a na okraji společnosti. Zaměstnával prověřené osoby, pověřené dlouhodobými
úkoly. Jen nahlédněme na jména tehdejších zaměstnanců: Václav Klaus, Miloš Zeman, Vladimír
Dlouhý, Miloslav Ransdorf, Jiří Dolejš. Jsou to zárodky „politických stran" z leva, středu, levice,
ultralevice a ultraliberalismu, které tento stát měl a doposud má. To kvůli dokonalému pokrytí
politického území. Jeho smyslem bylo převést ekonomicky kolabující země Sovětského impéria,
včetně jeho samotného, do vod, v nichž si udrží a rozhojní svoji moc, pod maskami politických
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stran a demokracie, a zároveň zlegalizují obrovské, stamiliardové dolarové rezervy, za jejichž
pomoci získají vše. To vše za ovací davů.
V prý revolucích.
Když se člověk rozhlédne kolem sebe zjistí holý fakt. Že je snadné ovládat lidi pomoci dovedně
manipulovaných informací o ekonomických obtížích, a mít přitom hranice dokořán a nemuset
nikoho mlátit milicionáři. Stačí sevřít je železnou pěstí strachu, a z myslících bytostí se stávají
tupá hovada sháněná masmédii do stád jež pase sám Satan.
Namísto toho dodávat lidem naději, a na dobu krize poněkud více vyztužit sociální záchrannou síť.
Kampaň vedená proti východní Evropě, v níž se hovoří o bankrotu, kolapsu, katastrofě a jiných
věcech je součástí onoho procesu. Smyslem je rozdělit Evropu a opanovat ji. Je jednoduché
vypouštět průmyslově produkované dezinformace, v čemž byl KGB vždy dokonalost sama, a
vyvolávat tak odchody investorů a zvyšovat nestabilitu a nedůvěru. Poté se ony dezinformace
pochopitelně naplní.
K tomu ke všemu pak východní blok zdiskreditujeme Spejblem komunistou, předsedajícím EU, a
vhodíme tak definitivně vše do jednoho pytle, který si převezme Kreml.
Když se nezaujatým okem podíváme na země údajně se dle úctyhodných „analytiků" nacházející v
údajném bankrotu, pak je to jakousi shodou okolností CELÝ bývalý východní blok. Jaká náhodička.
Ruský vlk chce žrát. Utěšovat se tím, že Evropská koza zůstane celá může jen hlupák.
Jediná spravedlnost, která z toho plyne budiž ta, že Karlovy Vary si Rusové koupili, nikoliv ukradli,
jako jsme tomu učinili my. To, že si jdou pro zbytek je logické.
Co bude s Paroubkem a spol.?
Jeho politická kariéra je jen cesta od náměstkování k náměstkování.
Ostatně je to počestné řemeslo. Vždyť i papež je náměstkem božím na zemi.
Pokud jde o zbytek?
Do něčí zadnice se už cesta najde.
„Pokud jsou státy, dobyté zmíněnými způsoby, zvyklé žít pod vlastními zákony a svobodně, lze je
spravovat trojím způsobem. První možností je zničit dobytá území. Druhá - přesídlit na něj svůj
dvůr. A třetí - ponechat jim jejich zákony, vybírat poplatky a dosadit vládu několika tamních,
novému vládci oddaných mužů. Ti potom dobře vědí, že obstojí jen s přízní nového knížete, a že
tudíž musí vynaložit veškeré úsilí a námahu na udržení jeho panství. Město přivyklé svobodě se
udrží o mnoho snadněji vládou vlastních občanů než jakýmkoli jiným způsobem." Niccolo
Machiavelli, Vladař.
Životu dle způsobu tři jsme ostatně navyklí dlouhodobě.
Autorem článku je Miroslav Václavek
Zpráva z velvyslanectví ČR
Výstava české grafičky Veroniky Palečkové v Ottawě
České velvyslanectví v Ottawě ve spolupráci s Galerie d´art Jean-Claude Bergeron připravilo v
rámci prezentace české kultury během předsednictví ČR v Evropské unii výstavu prací vynikající
české grafičky Veroniky Palečkové.
Veronika Palečková studovala v atelieru knižní kultury a písma u prof. F. Buranta na VŠUP v Praze
(1980-1986), v ateliéru litografie u prof. A. Hadada na Ěcole Nationale Supérieure des Beaux Arts
v Paříži, na Académie de la Grande Chaumiè tamtéž (1984-1985), absolvovala mimořádné
studium grafiky u prof. L. Čepeláka na AVU v Praze (1986-1988). Na základě stipendií studovala v
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926 Merivale Rd 613 798-2596
devadesátých letech v Kanadě, USA, Švýcarsku a Mexiku. Členka SČUG Hollar.
Pracuje ve svobodném povolání. Věnuje se volné i užité grafice, kresbě, malbě, a plastice, knižní
ilustraci a pracím pro architekturu. Vychází z české tradice, lyricky pojímaná díla obohacuje o
znaková torza, jimiž vyjadřuje drama, meklid i krutost současného bytí. Vytvořila si metodu
egyptské a kleeovské znakové mluvy. Je zakladatelkou a majitelkou nakladatelství Popokatepetl.
Zastoupena ve sbírkách v Japonsku, Velké Británii, Kanadě, USA, UMP v Praze a jinde.
Výstava bude k vidění od 3. do 19. dubna 2009 v prostorách Galerie d´art Jean-Claude Bergeron,
150 St. Patrick Street v Ottawě.
Otevírací hodiny galerie: středa - neděle, 12.00 - 17.30
Bližší informace poskytne paní Petra Klobušiaková, tel. 613 562 3875, email:
ottawa@embassy.mzv.cz
České filmové večery
Během českého předsednictví Evropské unie od ledna do června 2009 připravuje velvyslanectví
České republiky v Ottawě pravidelné filmové večery. Vždy poslední týden v měsíci se můžete těšit
na jeden ze zajímavých filmů z české produkce posledních let.
V dubnu se můžete těšit na film MUSÍME SI POMÁHAT režiséra Jana Hřebejka, který získal v roce
2001 pět Českých lvů a ve stejném roce byl nominován na amerického Oskara v kategorii Nejlepší
zahraniční film.
Promítání se uskuteční ve čtvrtek 23. dubna 2009 v 19 hodin v prostorách University of Ottawa,
Demarais Building, místnost č. 1150 (přízemí), 55 Laurier Avenue East (moderní budova mezi
Nicholas a Waller Street).
Film je v českém znění s anglickými titulky, vstup volný. Prosíme, rezervujte si místa na emailu
ottawa@embassy.mzv.cz
Dramatický příběh hrdiny proti své vůli se odehrává během posledních let druhé světové války na
českém maloměstě okupovaném Němci.
Manželé Josef a Marie Čížkovi jsou bezdětní. Ona po dítěti touží, ale manžel mít děti nemůže.
Náhoda jim přivede do cesty uprchlého židovského mladíka Davida, kterému poskytnou ve svém
bytě úkryt. Od tohoto okamžiku začíná napínavý zápas o přežití.
Aby odvedli od svého domu pozornost, a odvrátili tak hrozbu smrti pro celou ulici, stále více se
manželé zaplétají s reprezentanty moci a zvůle. Rodinu, respektive manželku Marii, navíc
navštěvuje Čechoněmec a kolaborant Horst Prohaska, který svou častou přítomností zvyšuje
možnost Davidova prozrazení. V tragikomické scéně opakovaného dvoření je tento obtížný parazit
Mariií tvrdě odmítnut, a tak se rozhodne Čížkovým pomstít. Chce nastěhovat do domku
nacistického úředníka Albrechta Kepkeho.
Film Musíme si pomáhat je černá komedie plná nečekaných zvratů, která vypráví o hrdinech ze
soucitu, o slušných lidech i zrádcích, o síle touhy po životě i apatické pasivitě. Všechny hlavní
postavy si v tomto příběhu, inspirovaném skutečnými událostmi, zachrání z různých – často
protichůdných - pohnutek život. Hrdinství i kolaborace, velkorysost i zbabělost se překrývají, a
proto je nesnadné a nemožné vynášet kategorické soudy.
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309 EARDLEY RD. AYLMER, PQ.
(819) 684-3886
http://www.petermach.com
E-mail: pmach@cyberus.ca

Podpořte kandidaturu Jaromíra Štetiny
Milí přátelé, kamarádi,
píšu na adresář, který obsahuje jména vás, kteří jste blízké krevní skupiny, kteří máte podobný
pohled na život, na svět, na politiku a na věci obecné. Obracím se na vás s prosbou o pomoc.
Začíná být známo, že kandiduji jako nezávislý kandidát hnutí Starostové a nezávislí do
Evropského parlamentu. Chystám se volby samozřejmě vyhrát, ale potřebuji odstranit handicap,
který mám oproti kandidátům velkých politických stran. Na rozdíl od nich nemám k dispozici
desetimiliony korun na kampaň a budu se proto snažit kampaň vést barevně, vesele a rozmanitě,
prostě tak, abych oslovil voliče jinak než náporem peněz. Nicméně bych potřeboval pokrýt ještě
některé výdaje spojené s tiskem a distribucí předvolebních novin a jiných tiskovin a s organizací
dubnové a květnové předvolební „spanilé jízdy“. Tam se mi prostředků nedostává, přičemž
odhaduji deficit na několik set tisíc korun. Proto si vás, milí přátelé a kamarádi, dovoluji s
ostychem poprosit o pomoc poskytnutím částky v hodnotě přibližně 300,- Kč na můj volební účet
(Raiffeisen BANK Česká republika):
4068452001/5500
Částky je možné na tento účet poukazovat v českých korunách, v euro, v dolarech či kanadských
dolarech. Pro movitější dárce samozřejmě třistakorunové omezení neplatí.
A nejen to: prosím ještě o jednu laskavost. Přeposláním textu tohoto mého dopisu vašim přátelům
a lidem blízkým s několika slovy doporučení rozšíříte okruh sympatizantů, který by mému
volebnímu štábu vytrhl trn z paty. Toto oslovení. je neobvyklé, vím, ale v neobvyklých situacích a
nerovných bojích jsou často neobvyklé prostředky užitečné. Patří k nim i takováto řetězová
předvolební pošta v řadě evropských zemích používaná, která je v souladu se zákonem, daňovými
předpisy a díky tomu, že její účastníci píší jen lidem s nimiž zpravidla korespondují, není ji možné
považovat za spam.
Takto získané prostředky budou transparentně vyúčtovány na mých webových stránkách
www.jaromirstetina.cz . Jména donátorů budou zveřejněna jen na jejich výslovné přání.
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Nerozpisuji se zde o svém volebním programu a úkolech, které si pro práci europoslance kladu.
Podrobnosti jsou také na mých stránkách. Z nich je zřejmé, jak mnoho je třeba udělat pro
energetickou bezpečnost naší země, pro sladění vztahů mezi starými a novými členy EU, pro
vybudování společné pozice EU k Ruské federaci, pro výstavbu pevných transatlantických vazeb,
pro vyjádření jasného odporu proti politickému extremismu atd.
S přátelskou úctou
Váš
Jaromír Štětina
Poznámka: Ottawská pobočka ČSSK podpoří pana Štětinu částkou $100. Myslím, že jeho práce
je důležitá a bylo by rozhodně lepší kdyby funkci poslance zastával pan Štětina než opět nějaký
gauner. Proto bych chtěl i já vyzvat všechny naše čtenáře kterým situace v ČR není lhostejná a
mohou kandidaturu nějakou částkou podpořit aby tak tomu učinili. Děkuji – Láďa Kubát
Upozornění
Rádi bychom upozornili naše čtenáře, aby svoje peněžní příspěvky Zpravodaji zasílali na adresu
ČSSK P.O. Box 1507 Manotick, ON K4M 1L4. Poštovní schránka kterou dříve ČSSK používal v
centru města již nefunguje. Ptáte se proč přispívat na Zpravodaj, když ho dostávám elektronicky?
Bohužel všechno stojí peníze. I za server ČSSK který hostuje Zpravodaj a jeho předchozí vydání,
se musí platit a není to malá částka. Takže pokud zasíláte a nebo se rozhodnete zaslat Zpravodaji
nějaké peníze, rádi je přijmeme s díky. Pokud chcete ve Zpravodaji reklamu, zavolejte paní Alenu
Gregorovou na číslo 613-254-9250.
Dětský tábor Hostýn
existuje již 55 let. Nachází se 80 km na S od Montrealu v
lesích Laurentinského pohoří. Tábor vlastní pláž na jezeře
Lafond. Tábor pro děti od 6 do 15 let bude mít opět jeden
tří týdenní turnus, a to od 5. do 25. července. Cena pobytu
je: za první dítě je to 290$/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!
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České bohoslužby
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
"A jak to máte vy s dovolenou?" "Těžký. Kdy pojedu, to rozhodne šéf, kam pojedu, to rozhodne
manželka, ale já musím rozhodnout, kde na to vzít."
Žena má doma tři milence a překvapí je doma manžel.
První běží do koupelny, druhý do kuchyně a třetí se schová do brnění na chodbě. První křičí z
koupelny:
"Paní, tu vodovodní baterii máte opravenou". A odejde.
Druhý křičí z kuchyně:
"Paní, ten sporák máte spravenej". A odejde.
Třetí stojí v brnění před manželem a ptá se:
"Kudy tudy na Karlštejn?"
Jednotka ruských vojáků letí do Čečenska a velitel motivuje vojáky:
"Chlapi, za každou čečenskou hlavu dostanete láhev vodky!"
Letadlo přistane, rozrazí se dveře, vojáci se rozprchnou.
Za několik minut se vrací a každý táhne několik hlav.
Velitel je celý bledý a zpocený:
"Sakra hoši, to bylo jen mezipřistání v Kyjevě!!!
Baví se Sněhurka a Ježibaba, kam půjdou na vysokou. Sněhurka: "Já půjdu na ekonomku. Tam
nebudu nejhezčí, ale budu nejchytřejší! "To já půjdu na matfyz, říká hned Ježibaba. "Tam sice
nebudu nejchytřejší, ale rozhodně budu nejkrásnější!
Večer jde policajt a vidí blondýnku jak klepe na lampu. Policajt se jí zeptá proč klepe na lampu.
Blondýnka mu odpoví:"Tady je napsáno že prodává byt a doma by měli být když mají rozsvíceno.
Kolik agentů KGB je potřeba k výměně žárovky ?
Dva.
Jeden ji vymění a druhý bude montovat do stínítka štěnici.
Novomanželé se nastěhují do nového bytu, ale manžel musí odjet na služební cestu. Manželka
zůstane sama doma a v novém bytě si libuje, ovšem až do té doby, něž kolem projede tramvaj a v
ložnici jim spadne skříň. Tak zavolá domovníka a ten ji namontuje zpět. Všechno je v pořádku, ale
zase projede tramvaj a skříň spadne. Tak žena jde a zavolá domovníka znovu. Ten skříň
namontuje, ale zavře se do ní, aby až pojede tramvaj viděl, co je špatně udělané. Najednou se
otevřou dveře a tam stojí manžel. Je rozčilený, protože mu ujel vlak a další mu jede až zítra. Tak
vlítne do ložnice, sundává si kabát a chce ho dát do skříně. Otevře dveře, a tam stojí domovník a
říká: "Dobrý den, vy mi to asi nebudete věřit, ale já tady čekám, až pojede tramvaj!"
Ptá se paní učitelka dětí ve škole: „Tak dětičky, kdo mi poví nějaký slavný výrok významné
osobnosti?
Hlásí se Janička: „A přece se točí – Galileo Galilei“.
Hlásí se Jiříček: „Učit se, učit se, učit se – Lenin.“
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Hlásí se Pepíček: „Hergot, tyhle hodiny se nám do gázu nevejdou – maršál Malinovkij na
Staroměstském náměstí v květnu 1945.“
Přišla paní učitelka do třídy a říká: "Dnes budeme mít test z přírodovědy o tom, co nám dávají
zvířata. Tak třeba ty, Honzo: Co nám dává pštros?"
"Peří."
"Dobře. Teď ty, Simone: Co nám dává slepice?"
"Vajíčka."
"Správně. A co ty, Vašku: Co nám dává kráva?"
"Domácí úkoly."
Kolik poslanců je potřeba na výměnu žárovky?
Zásadně nadpoloviční většina.
Opozice totiž určitě navrhne šroubovat opačně.
Dříve, než Bůh uspal Adama, aby mu vyňal žebro a stvořil z něj Evu, řekl mu: "Spi, můj synu,
neboť je to naposledy, co se vyspíš v klidu."
Šejk přijde do svého harému a zašeptá jedné z žen do ucha: "Tvoje oči se třpytí jako půlnoční
hvězdy, tvoje rty jsou jak rubíny... pošli to
dál."
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