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Srp a kladivo v Brně
Je 7. listopadu 1968. V zemi jsou okupanti v čele se sovětskou armádou a má se „slavit“ výročí
VŘSR (pro ty šťastnější, kteří hned nevědí, co ta zkratka znamená – Velká říjnová socialistická
revoluce...).
Strana a vláda (přesně tak se to
používalo) u vědomí, že sovětská vlajka
by mohla přece jen provokovat, rozhodla
o povinné státní výzdobě v podobě
československé a rudé vlajky. To však
někteří zarytí členové strany asi těžce
nesli a tak např. tehdejší tajemník
Přírodovědecké
fakulty
(tuším
se
jmenoval Klodner) nechal vyvěsit vlajku
sovětskou a nikoliv rudou. Rozdíl
spočíval v přítomnosti zkříženého srpu a
kladiva na sovětské vlajce.
Byl
jsem
tehdy
studentem
Přírodovědecké
faktulty
Masarykovy
university (tehdy pod jménem Universita
Jana Evangelisty Purkyně) v Brně a toto vyvěšení sovětské vlajky zase vadilo nám studentům.
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Byl jsem tehdy presidentem Spolku posluchačů přírodovědecké fakulty. Z titulu své funkce jsem
byl vyslán za tehdejším děkanem prof. Františkem Šikem. Do hodiny zjednal nápravu, i když si,
při své nemalé inteligenci, jistě musel být vědom možných důsledků. Také mu to zapomenuto
nebylo a při následné normalizaci přišel o místo.
Po 40 letech (přesněji 2. března 2009) Rada města Brna všemi hlasy přítomných radních
odhlasovala výdaj 730 tisíc korun na znovuinstalování zkříženého srpu a kladiva na pomníku
v Brně – Králově Poli.
Cítíte ten diametrální rozdíl v postojích a osobní odvaze?
V Brně dne 5. května 2009
Svatopluk Kalužík
www.konzervativnistrana.cz

Ne novým symbolům staré totality
Nová instalace symboliky mezinárodního komunismu je urážkou všech obětí komunistické zvůle a
demokraticky smýšlejících lidí.
Vážíme si obětí všech, kteří položili život za osvobození Československa od nacismu. Stejně si
vážíme všech, kdo položili život nebo jej strávili v nesvobodě za komunistického režimu.
KSČM ze svého znaku srp a kladivo odstranila záhy po roce 1989 a nahradila stranický symbol
třešněmi. V Maďarsku říká přímo trestní zákoník, že zobrazení srpu a kladiva je trestné. Ve
Spojených státech není naopak trestné ani zobrazení hákového kříže. Těžko si ale představit, že
by tamní společnost tolerovala, aby se takový znak vytesal za veřejné peníze - a ještě na něčí
hrob. Vojáci, kteří jsou v Králově Poli pohřbeni, nebojovali za bolševismus, ani za socialismus,
padli jako vojáci rudé armády v boji s nacistickým režimem.
Podpořte prosím proto výzvu proti všem symbolům totality na stránce www.poctapadlym.cz
Martin Kyselák
Co komunista to sociální demokrat
„Co buržoazie produkuje především, jsou její vlastní hrobaři." Karel Marx.Karel Marx, satanista a
zločinec, který dal světu a jeho nenávisti návod, jak se za využití slabin demokracie zmocnit vlády,
byl géniem zvrácenosti. Rozdělení lidí na třídy včetně popisu jejich likvidace jakoby vypadl ze
Zjevení Svatého Jana kde Jan popisuje poslední dny. To by ale bylo, aby taková příšernost nenašla
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hojnost následovníků zvláště v naší zemi. V zemi jež propadlá šílenství, terorizovala své
obyvatele, jakožto i země přilehlé, husitskými bestialitami, aby se uvrhla na staletí do válek,
genocidy, bídy a izolace, a aby ony zrůdnosti byly dodnes součástí národních legend, coby
oslavovaný klenot v koruně naší historie.
Jaký duch země, takoví její vůdci, i ti jež je volí.
Je před volbami. A jaro kdy vylézají hadi a štíři. Viděl jsem oranžový kamion, který přivezl své
předvolební politické zboží. Na pódiu onoho mentálního second handu, toho stály celkem dva
kusy. Opálený agent StB Falbr jež s tváří derviše zaklínajícího hady a s energií umírajícího jakoby
diktoval testament a přitom lákal na vějičku prýjistot a prýprosperity přihlížející pobudy a děti.
Neb se dával zdarma chlast a balónky. A culící se Zdeněk Škromach, který se takto vydržel tvářit
oněch několik minut beze změny, než jsem odešel. Sličné děvy v oranžových tričkách s bujným
poprsím evokujícím věrnému voličstvu pozemské slasti po volebním vítězství, rozdávaly
sociálnědemokratické růže - zásadně ošuntělým osobám neurčitého pohlaví, jež se asi měly
píchnout o trny, usnout, zvolit Jiřího Paroubka a ostatní blondýny, a už nikdy neprocitnout. Celá ta
oranžová komediantská potulná společnost rozbila stany jako žoldnéřské ležení za třicetileté války.
Voněly uzeniny z mletých kůží, drůbežích separátů, mouky a aromat uzeného kouře a rum ze
shnilých brambor. Sociálně demokratický dorost rozdával z cizího co nejvíc to šlo, a těch pár
zoufalců co přihlíželi, se ve svých slabých chvilkách zatvářili až spokojeně.
Jak můžou takoví ubožáci vyhrávat volby?
Protože ti, od nichž jsou očekáváni pečení holubi do huby a mana nebeská, jsou tvůrci světa, vůči
němuž se „bouří" svými hlasy ve volbách masy proletariátu dávajíce jim tak pravidelně moc,
uvrhávajíce se hlouběji a hlouběji do bažiny. A my ostatní padáme ke dnu s nimi.
Komunistická strana sociálně demokratická a Sociálně demokratická komunistická strana jsou
jedno a totéž. V nynějších dnech probíhá výročí, kdy se ze strany Sociálně demokratické vyklubala
strana Komunistická. Bylo tomu ve dnech 14.-16. května 1921 když se Karlínští kluci rozhodli jít
sice po rudé společně, ale každý ve svém triku. Matka sociální demokracie porodila své děti.
Gottwaldy, Slánské, Bilaky, Husáky a jiné masové vrahy a katy tohoto národa. Když se tato
sebranka dostala po únorovém puči roku 1948 k absolutní moci, pozřela z vděčnosti do svých
útrob rodnou stranu sociálně demokratickou s níž se sloučila, a po roce 1989 z ní na konci
zažívacího traktu marxisticko-leninské dialektiky zase vzešla.
Tato hermafroditní měňavka pohlcující a vyvrhující sama sebe v pravidelných intervalech,
potřebuje nutně ke své existenci proletariát. Tedy nikoliv vzdělané a samostatně uvažující lidi. Ale
na systému závislé a nespokojené. Proto investuje nikoliv do vzdělání, ale do sociálních dávek a
do montoven s mizernými platy, jež zaručí, že voličstva neubude.
Momentální předvolební cirkus předváděný těmito politickými desperáty není nic jiného. Efektní
výstřely slibů. Metání nožů jasných zítřků kolem udivených hlav. Salta mortale s rozpočtem. Skoky
do temnot kde by snad měla být záchranná síť. A též pěnice jež by se sice neprovdala do
panelákového bytu za některého ze svých chudých voličů, neboť by rozvodem kvůli němuž se
vdává, desítky milionů jaksi nezískala, rozhánějící svým vytím vydávaným za zpěv modrá oblaka
na oranžovém obzoru.
Tím, že se do parlamentu EU tihle sociálnědemokratičtí komunisté v hojném počtu dostanou jen
potvrdíme pověst země, která zásadně volí špatně. Protože sice nemá řečeno slovy Werichovy
pohádky Tři veteráni líné obyvatelstvo, ale zato ho má slušně řečeno většinově hloupé. Ti jež nás
vyslovením nedůvěře vládě předsedající EU vyšoupli na smetiště Evropy, se tam již brzy
doprovázeni komunistickými kosmonauty budou hloupě křenit a zastupovat nás.
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Volte Paroubka, volíte komunisty.
Lhostejno které.
Autorem článku je Miroslav Václavek
Zpráva z velvyslanectví ČR
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.
Na květen jsme připravili film režiséra Jana Svěráka TMAVOMODRÝ SVĚT z roku 2001, který získal
několik mezinárodních ocenění a stal se divácky nejúspěšnějším filmem roku 2001.
Promítání se uskuteční ve čtvrtek 28. května 2009 v 19.00 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.
Prosím, rezervujte si místa na emailové adresu ottawa@embassy.mzv.cz
Rok 1950. František Sláma, bývalý západní
letec a válečný hrdina, je nyní nepřítelem
lidu. Kdysi elitní stíhač RAF je uvězněn na
Mírově, kde místo s palbou německých
letounů bojuje se zápalem plic. Na vězeňské
marodce se Sláma setkává se dvěma muži,
kteří byli také zavřeni kvůli své minulosti:
bývalý esesácký doktor Blaschke a
písmomalíř Vilda Houf tady vyslechnou
Slámův příběh odvahy, přátelství, lásky a
zrady.
Všechno začalo okupací Československa v
roce 1939, kdy se František Sláma rozhodl
opustit dívku Haničku i svou zemi, aby mohl
svoji vlast bránit jako vojenský stíhač. Do Británie se s ním tehdy vydal i jeho žák, horkokrevný
mladík a talentovaný pilot Karel Vojtíšek. V cizí zemi s jiným jazykem i zvyky se Franta a Karel
stali nejlepšími přáteli.
Sloužit v Britském královském letectvu znamenalo každý den nasazovat život, přesto se
českoslovenští piloti nemohli dočkat, až budou moci vystartovat proti nepříteli. Když k tomu
konečně došlo, začala si smrt vybírat i mezi nimi. Tehdy také Sláma ve sluchátkách slyšel, jak jde
Vojtíšek se svým Spitfirem v plamenech k zemi. Přesto nevěřil, že by se jeho kamarád z mise
nevrátil. A Karel ho nezklamal. Seskočil padákem a na letiště dorazil druhý den ráno celý šťastný.
„Já jsem spad na jednu ženskou a příšerně jsem se do ní zamiloval,“ sděloval nadšeně Slámovi.
František mu jeho první opravdickou lásku ze srdce přál: netušil, že po osudovém setkání s
Angličankou Susan nebude už nic jako dřív…
Český sen - projekce humorného dokumentárního filmu o konzumní společnosti
V průběhu měsíce května a června bude na programu několika kanadských kin vynikající český
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926 Merivale Rd 613 798-2596
dokument z dílny filmových tvůrců Víta Klusáka a Filipa Remundy ČESKÝ SEN.
18.05.2009 17:46
Humorný a provokativní pohled na výsledky pronikání kultury konzumu do postsocialistické
společnosti. Režiséři, studenti FAMU Filip Remunda a Vít Klusák, zkoumají manipulativní sílu
reklamy v celé její zvrácenosti. Nechají se imagemakery přeměnit v obchodníky, kteří si u
renomované reklamní agentury objednají kampaň na slavnostní otevření hypermarketu Český sen.
Reklamní kampaň zahrnovala televizní a rozhlasové spoty, citylighty, letáky a tiskovou inzerci v
nejvýznamnějších českých médiích. Ačkoliv všechny reklamy vyzývaly: Nejezděte, Netlačte se a
Neutrácejte, na otevření hypermarketu v posledním květnovém dni 2003 dorazilo pět tisíc
koupěchtivých zákazníků...
Idea
V Čechách vyrostlo za posledních pět let 125 hypermarketů, tolik jich v Holandsku stavěli dvacet
let. Češi si nakupování zamilovali: výhradně v hypermarketu nakupuje takřka 40% populace. Mezi
obchodníky zuří boj o zákazníka; reklamní slogany křičí z každého rohu. Nejen televize, rádia,
noviny, tramvaje a billboardy, ale i lavičky a vzducholodě přinášejí reklamu. Není místa, kde by
reklamy nebylo a někdo vynalézavý ji začal prodávat i na veřejných toaletách. ČESKÝ SEN, 126.
český hypermarket se zrodil jako reakce na zvláštní historické údobí, ve kterém žijeme. ČESKÝ
SEN, film o hypermarketu, který nebyl, vypráví s humorem o tématu, které je blízké nám všem. O
reklamě na snové nakupování, jejích tvůrcích – zkušených kreativcích, obětech – zákaznících a
dvou filmařích, kteří se rozhodli podvést tisíce lidí, aby jim dali film, po kterém tuhne úsměv na
rtech.
Promítání: 6. června v 19:00, Library and Archives Canada, 395 Wellington Street, Ottawa,
www.cfi-icf.ca

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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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
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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 23. května v 17. hodin - Mše svatá v kostele sv. Leopolda Mandiče, 170 Hinchley Street,
Ottawa
Rev. Libor Švorčík
Humor
Lákají kamaráda do vody: „Pepo, tak krásně, voda teplá, pojď se koupat!”
„Na co, plavat neumím a čůrat se mi nechce!”
Naštvaná manželka si stěžuje svému partnerovi, že
tráví každý volný večer v baru. On jí říká: „Tak tam
pojď jednou se mnou!”
Tak jdou spolu do baru. Manžel se ptá: „Tak, co si dáš k
pití?”
„No, asi to samé, co ty.”
Manžel objedná dva panáky whisky a svého hned
kopne do sebe. Manželka ochutná, zakření se, vyplivne
to a povídá: „Tfuj, jak to vůbec můžeš pít?!”
„No vidíš. A ty si myslíš, že se tady každej večer
bůhvíjak bavím!”
Vůz autoškoly přijede k semaforu, kde svítí červená a
po přechodu přechází jedna stará paní. Zkoušený říká,
co právě bude dělat: „Takže teď musím zastavit, že?”
Na to učitel autoškoly odpoví: „Za normálních okolností
ano, ale nyní jeďte dál - po tom přechodu jde moje
tchyně.”
Přijde manžel z práce, sedne si na divan před televizi a
volá na manželku: „Maruš, přines mi jedno pivo, než to
začne!”
Manželka mu tedy pivo donese, on jej vypije a zase na ni volá: „Dones mi ještě jedno, než to
začne!”
Manželka tedy jde a přinese mu pivo. Po chvíli se zase ozve: „Přines mi ještě jedno pivo, než to
začne!”
Manželka sice přijde, ale žádné pivo nemá a začne nadávat: „Nejsi doma ještě ani půl hodiny, a už
chceš třetí pivo, to je prostě něco hrozného!”
Manžel se na ni podívá a řekne: „Už to začalo!”
Černovláska na pláži:
"Mám plnou hlavu písku."
Blondýnka:
"Zajímavé, mně se to dostalo jen do vlasů."
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Potká brunetka blondýnku, která vede psa na vodítku.
Zastaví ji a povídá:
"Jé, to je ale krásný pejsek! Co stojí?"
"No, já taky nevím, proč si ten blbec nesedne!"
Přijde takhle Khon jednou domů dřív a nachytá ženu v posteli se svým přítelem Steinem. Smutně
se na něj podívá a říká: "Teda Stein, tomu nerozumím. Já musím, ale kdo jich nutí, to nechápu."
Už hodinu sedí soustředěný policajt nad jídelním lístkem.
"Tak co si dáte?" ptá se ho netrpělivě číšník.
"Třeba tady tohle," ukazuje policajt, "pommes frites..."
"A co k tomu?"
"Třeba vařené brambory."
Sherlock Holmes a Dr. Watson se vydali stanovat.
Večer rozložili stan a uložili se ke spaní. V noci budí Holmes svého přítele:
"Drahý Watsone, podívejte se na oblohu a řekněte mi co vidíte."
"Vidím miliony hvězd." odpovídá Watson.
"A co si o tom myslíte?"
Watson se hluboce zamyslí a potom povídá:
"Z astronomického hlediska bych řekl, že existují milióny galaxií a miliardy
planet. Z astrologického
pohledu vidím, že Saturn je ve znamení lva. Co se týká času, můj odhad je 3:15.
Teologicky viděno se ukazuje,
že Bůh je všemohoucí a my jsme malí a nepodstatní. Meteorolog by asi řekl, že
zítra budeme mít jasné počasí.
A co říká obloha vám, příteli?"
Holmes potřese hlavou: "Milý Watsone, jste úplný idiot. Někdo nám prostě ukradl
stan."
Chlap stojí na břehu rybníka, na krku provaz a na něm obrovský kámen. Už se připravuje ke
skoku, když k němu přijde policajt a povídá: "Člověče, stůjte! Co blázníte? Co vás to napadlo?
Když tam skočíte, budu tam muset skočit pro vás. Než vás vytáhnu, tak se oba promočíme a v
týhle zimě dostaneme oba zápal plic. Tak neblázněte, jděte domů a tam se oběste!"
"Pane doktore, večer nemůžu usnout. Musím pořád myslet na tisíc věcí."
"Tak tedy vypijte před spaním sklenku kyselého mléka."
"Pak budu klidně spát?"
"To sice ne, ale budete myslet jen na jednu věc."
Jde ženská večer opuštěným parkem a najednou proti ní chlap s rozpřaženýma rukama. Ženská
se strašně lekne a myslí si: "On mě chce určitě znásilnit, pane Bože, co budu dělat, no tomu se už
nevyhnu, nikdo tady není, musím se s tím smířit."
Chlapa si prohlédne, vidí, že má na sobě špinavé montérky, tak si pomyslí: "Já mám novou bílou
blůzku, on by mi ji určitě roztrhal a zašpinil, tak si ji radši sundám sama."
A udělá to.
Chlap už je docela blízko a ženskou ještě napadne: "No podprsenku mám taky bílou a byla drahá,
tak si radši sundám i ji, abych předešla zničení."
A svlékne si i podprsenku.
Mezitím k ní chlap dojde, pořád ty rozpřažený ruce, a řekne: "Uhni, štětko, nesu sklo."
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