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20. výročí konce komunistického režimu
Sametová revoluce v roce 1989
představuje jednu z nejvýznamnějších
událostí v našich dějinách. Vyvolala pád
zločinného komunistického režimu,
obnovu politických stran. Následovali i
svobodné volby. Listopadovým událostem
předcházeli nepokoje obyvatel, které
začaly na podzim roku 1988. Protestní
akce pak pokračovali v průběhu roku
1989. Komunistický režim reagoval vždy
brutálně a svým jednáním popuzoval více
lidí k demonstracím. K potlačení nepokojů
bylo používáno speciálnich zásahových
jednotek a vodních děl. Během
demonstrace na památku uzavření
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vysokých škol nacisty 17. listopadu zasáhly proti demonstrantům ozbrojené složky Veřejné
bezpečnosti a pluk Sboru národní bezpečnosti. Brutálnost zásahu pobouřila celou veřejnost a
následovala vlna protestních akcí po celém státě. Občanské fórum v čele s Václavem Havlem
vyhlásilo na 27. listopad generální stávku s požadavkem na potrestání viníků policejního zásahu
proti demonstrantům, odchod neschopných komunistických politiků a záruky občanských práv a
svobod. 29. listopadu zrušilo Federální shromáždění čtvrtý článek ústavy o vedoucí úloze KSČ a
skončila tím více než čtyřicetiletá vláda jedné strany. Václav Havel, bývalý disident a představitel
Charty 77 který vedl jednání s představiteli tehdejší komunistické vlády byl zvolen prezidentem.
Láďa Kubát
20. let výročí pádu Berlínské zdi
9. listopadu uplynulo dvacet let ode
dne, kdy lidé na celém světě sledovali
tisíce východoněmeckých Němců jak
proudí branami Berlínské zdi do
západního Berlína. Betonová zeď, která
rozdělovala Berlín od roku 1961
rozdělila město, zemi, kontinent a stala
se nejznámějším symbolem studené
války. Zeď byla postavena pod
záminkou obrany proti kapitalistickému
západu. Stejně tak jako železná opona
mezi státy západní Evropy a státy
podrobenými Sovětskému svazu ovšem
sloužila pouze k nucenému držení
občanů žijících v komunistických
diktaturách. Během 28-leté existence
Berlínské zdi zde při pokusu o útěk zemřel značný počet občanů, často i v důsledku vykrvácení,
protože východoněmecká pohraniční stráž nechala zraněné několik hodin v oblasti strážních pásů
bez pomoci ležet. K jejímu pádu v listopadu roku 1989 došlo stejně rychle jako k její stavbě a
dnes zbývá již jen několik souvislých úseků. Pád zdi dnes symbolizuje i pád Sovětské nadvlády
nad státy východního bloku.
Ve stejný den si Německo bohužel musí připomenout i výročí Křišťálové noci (Kristallnacht).
Během Křišťálové noci bylo zabito kolem 90 židů a následovala internace asi 30ti tisíců židů v
koncentračních táborech. Křišťálová noc vyhrotila německo-židovké vztahy. Svůj název dostala
Křišťálová noc díky sklu rozbitých výloh židovských obchodů. Vypáleny byly i mnohé synagogy,
včetně asi padesáti v českém pohraničí, které již bylo tou dobou anexováno k Hitlerovské říši
následkem Mnichovské zrady.
Láďa Kubát

▲

Zpět na titulní stránku

▲

www.cssk.ca

Mikuláš
Nenechte si ujít letošního Mikuláše, který se bude
konat v sobotu 5. 12. ve 14:30 odpoledne v
Hintonburg Community Centre, 1064 Wellington
Street, Ottawa. Rodiče, prarodiče a praprarodiče ,
vezměte svoje děti, vnoučata a pravnoučata mluvící
i nemluvící česky a přijďte se podívat a pobavit. Na
programu bude vystoupení dětí z České školy,
poslech vánočních koled a další hry pro děti.
Každou rodinu bychom prosily o něco na zub na
společný stůl. Vstupné bude jednotné a symbolické
k úhradě místnosti a piti $10/rodinu. Těšíme se na
vás. Bližší informace 613 834 9913.
Klikněte na mapku

Mikuláš Josefa Lady
Zprávy z velvyslanectví ČR
16. listopadu 2009 - Recepce ke státnímu svátku CR a 20. výročí Sametové revoluce spojena s
výstavou fotografii "1989 očima fotografu", České velvyslanectví v Ottawě. Prosíme, potvrďte
svou účast na tel. 613 562 3875 linka 11.
Výstava "1989 očima fotografu" bude veřejnosti prezentována také v Library and Archives v
Ottawe po celou dobu Filmového festivalu Evropské Unie od 19.11. do 6.12. 2009.
17. listopadu 2009 Koncert Zemlínského kvarteta
Zemlínského kvarteto již od svého založení v roce 1994 navazuje
na bohatou tradici české kvartetní školy a během posledních let
si získalo mezinárodní uznání kritiky i publika. Na podzim 2009
Zemlínského kvarteto přijíždí opět na turné do USA a Kanady a
vůbec poprvé se představí v hlavním městě Ottawě.
České velvyslanectví v Ottawě ve spolupráci se Saint Brigid´s
Centre for the Arts and Humanities srdečně zve všechny
příznivce klasické hudby na slavnostní koncert Zemlínského
kvarteta u příležitosti 20. výročí Sametové revoluce a státního
svátku ČR.
Úterý 17. listopadu 2009 v 19.30 hodin Saint Brigid´s Centre for
the Arts and Humanities, na rohu ulice St. Patrick a Cumberland,
ByWard Market.
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Vstupné: 20 CAD, studenti 15 CAD, prodej začíná v místě koncertu od 18.30.
Vstupenky je možné také rezervovat na emailu thea@saintbrigids.ca nebo na tel. 613 562 3875
linka 26.
Výstava "1989 očima fotografů" u příležitosti 20. výročí Sametové revoluce zachycující
významné události přelomového roku 1989 objektivy známých českých fotografů bude k vidění v
Library and Archives Canada v Ottawě během Filmového festivalu Evropské unie od 19.11. do
6.12.2009.
22. listopadu 2009 - Projekce českého filmu "Bratři Karamazovi" v rámci Filmového Festivalu
Evropské Unie, Library and Archives Canada, Ottawa, vstupné 10 CAD, projekce zacina v 19.00
Příběh se odehrává v současném Polsku. Do Krakova přijíždí skupina pražských herců v čele s
režisérem hry (Roman Luknár), aby na alternativním festivalu v netradičním prostoru oceláren
uvedla jevištní adaptaci Dostojevského hry Bratři Karamazovi. Divadelní hra, jejímž základem je
vyšetřování otcovraždy, vypráví příběh prostopášníka a cynika Fjodora Karamazova (Ivan Trojan)
a jeho čtyř synů – živelného Dmitrije (David Novotný), intelektuála Ivana (Igor Chmela),
pokorného Aljoši (Martin Myšička) a nevlastního potomka, zakomplexovaného Smerďakova (Radek
Holub). Ze zabití otce a zpronevěry peněz je obviněn nejstarší syn Dimitrij. Do případu jsou
zapleteny i dvě ženy – vášnivá Grušenka (Lenka Krobotová) a ctnostná Kateřina (Michaela
Badinková). V divadelním dramatu, nabitém emocemi – láskou, žárlivostí, nenávistí, se řeší otázky
víry, nesmrtelnosti a spásy lidské duše. Je zde nastoleno téma hledání Boha, snaha prokázat či
zavrhnout jeho existenci. S tím je spojena úvaha, že pokud neexistuje Bůh, vše je dovoleno.
Na pozadí divadelní zkoušky sledujeme osudy hereckého souboru, komické příběhy herců a
režiséra. Do děje zasahuje i osobní tragédie jednoho z diváků, který projeví nezvyklé přání.
Poprosí herce, aby zahráli jenom pro něj. Zkouška se promění ve strhující představení, kdy herci
vystupují pro jediného diváka. Náhle největší drama neprobíhá na jevišti, ale v hledišti...
Karamazovi, jejichž podtitul by podle režiséra Petra Zelenky mohl znít „Žijeme jak zvířata, ale
chceme se modlit“, jsou dramatem o morálce, povaze člověka, lidském svědomí, vině, trestu a
odpuštění. Film není jen psychologickou sondou do zpustošené ruské duše, ale reflektuje aktuální
téma odpovědnosti člověka za své činy. „Zajímá mne motiv odpovědnosti intelektuála za
myšlenky, které sám hlásá, a to ve společnosti, která ztratila víru v Boha a s tím i základní morální
instinkty. Co se stane, když ve jménu našich idejí, podle našeho návodu, někdo zavraždí jiného
člověka? Jsme za to zodpovědní? Jednoduše řečeno: Je inteligent odpovědný za chování blbců? Dá
se to aplikovat i na současnou společnost. Čeští politici, to jsou takoví Smerďakovové, kteří se pod
pláštíkem nepochopené ideje demokracie dopouštějí těžkých zločinů. A co my? Jsme za to
odpovědní?,“ dodává Petr Zelenka.
24. listopadu 2009 od 17.00 vystoupí velvyslanec ČR pan Karel Žebrakovský na Carleton
University s přednáškou na téma "Emerging from behind the Iron Curtain - 20 years after the
Velvet revolution in Czechoslovakia" v rámci programu Ambassadors Speakers Series.
V případě zájmu zúčastnit se teto přednášky nás prosím kontaktujte emailem na adrese
petra_klobusiakova@mzv.cz .Počet míst je omezen, o potvrzení Vaši rezervace a dalších detailech
budete následně informováni.
4. prosince 2009 se v katedrále Notre Dame na Sussex St. v Ottawě uskutečni slavnostní
vánoční koncert evropských koled, který organizují velvyslanectví států Evropské unie v Ottawě.
Podrobnosti budou upřesněny.
Rubrika „Neměl by snad radši držet hubu?“
"Musím však uznat, že Karel Marx byl mužem brilantního ducha, mimořádného rozhledu a vzdělání
a skvělých formulačních schopností. Vytvořil monumentální dílo, které posunulo hranice poznání
člověka v ekonomii i v navazujících společenských vědách."
JIŘÍ PAROUBEK, 7.10.2009
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926 Merivale Rd 613 798-2596
Mein Kampf Anděly Dvořákové
Nebát se a nekrást. Tak pravil Masaryk k národu vládnoucímu v Československé republice. Protože
dobře znal své Pappenheimské. Mohl ještě dodat a nelhat. To ale ještě neznal Andělu Dvořákovou.
Včera jakožto každoročně, se odehrála ona bizarnost adorující vznik Československa. Tak jako
nevíme proč vůbec Československo vzniklo, nevíme ani co slavíme, jelikož onen stát již dávno
neexistuje. To umíme jenom my.
Když pominu onu skutečnost, že pokud by měl onen stát vzniknout z vůle občanů v něm žijících,
musím říci, že by zcela jistě nevznikl, neboť 28.říjen 1918 byl jakýsi palácový převrat po moci
bažících nacionalistů ospravedlněný přeludy, mýty a pohádkami. Všechno na co se tehdy zmohl
„lid", bylo ostudné stržení Mariánského sloupu, historické památky Evropského rozměru, tlupou
opilých pobudů v Praze. Vzhledem k tomu, že v onom státě byli Češi menšinou, přičemž ani tato
česká menšina příliš nestála o vznik onoho státu, musela být jeho integrita udržována násilím a
národnostním útlakem, což se nám později vrátilo jako bumerang.
Myslím, že my sami by jsme měli přestat obviňovat široširý okolní svět z toho jak nás nemá rád a
zamyslet se nad tím, proč s námi, pokud je to možné a nezáleží to na rozhodnutí Prahy, žádný jiný
národ nechce žít ve společném státě.
Tolik úvod a nyní proč píši tento článek.
Tím důvodem je ostuda Svazu bojovníků za svobodu této země, tedy její předsedkyně. Z této paní
kape její nenávist jako jed a její včerejší projev, který mohl být nazván Mein Kampf, si nezadal se
zločineckým nabádáním Edvarda Beneše ke genocidě etnických německých civilistů, nebo s
nenávistí nacistickou včetně nacistické terminologie. Jako bylo její výhrůžné konstatování našeho
nekončícího boje. Proti komu a proč?
Její „argumenty" jakoby vypadly z knih Josefa Goebbelse, kterými bylo obhajováno násilí na
židech, přičemž jakožto červená nit se jejím projevem vinula její stařecká nenávist k Evropské
unii. Chápu, že ona paní by zase ráda vládla podmaněným národům, jako tomu bylo v době
Československa. Nicméně její iracionální narážky na EU div ji neobviňující z toho, že je jakousi
druhou Vídní, byly natolik ostudné a hloupé, že až braly dech.
Inu kdysi hlupáci nadávali na Vídeň, nyní na Brusel.
Smysl v tom nehledejte. Neexistuje. Je to jen berlička o kterou se opírá každý chromý, který by
chtěl mít co nejvíce místní moci.
Paní předsedkyně vzpomněla neexistujících kauz jakýchsi okurek, oplatků a syrečků, přičemž
pravděpodobně chtěla připomenout skutky Evropského teroru spáchaného na místním
obyvatelstvu, čímž se jen naprosto degradovala. Takové hlouposti nepronášel ve svém
nepříčetném stavu vyplývajícím z třídní nenávisti, ani doktor Milouš Jakeš na Červeném hrádku.
Rovněž by mne zajímalo jak se provinily malé německé děti a jejich matky zabíjené naší lůzou v
době míru. Asi stejně jako ty děti, které byly předtím vražděny nacismem. Tedy nijak. Rozdíl
spočívá v tom, že nacismus a jeho zločiny, včetně pachatelů byly odsouzeny. Genocida spáchaná
námi je pravidelně oslavovaná a ospravedlňovaná na významných místech této země. Což je
mimořádně ostudné, protože se pokračování zločinů srovnatelných s těmi nacistickými, stává
oficiálně přijímanou skutečností.
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Ospravedlňovat neospravedlnitelné, je motto této země.
Ono je to taky těžké vypovídat ke skutečnosti. Protože ta je nemilosrdná. Jestliže za druhé
světové války dávaly na oltář svobody krev a životy celé národy, pak porodnost v Protektorátu
byla jedna z nejvyšších v historii. Rovněž i to, že statisíce Čechů dobrovolně pracovaly v Třetí říši z
důvodu vyšších platů je přísně tajná věc a nevypovídá o našem národu jakožto o národu odbojářů.
Tím hůře vyznívá poválečné řádění místních kolaborantů, léčících si tak své špatné svědomí na
bezbranných dětech.
Kromě té hrstky statečných vojáků, která byla po válce komunisty povražděna a rozprášena v
ranních ulicích, aby po nich nezbyl ani stín jejich hrobu. Proč Anděla Dvořáková nevzpomněla
jejich památky?
Odpověď je nasnadě.
Pokud by totiž měla komunistka Anděla Dvořáková jež je až po uši sama namočená v totalitní
žumpě vzpomenout této skutečnosti, bylo by to včerejší smetánce přítomné jejímu projevu
mimořádně nepříjemné. Protože když se podíváme jak na další řečníky, tak na posluchače,
dozvíme se další nepříjemný fakt. Tím je ten, že šlo o komunisty. Jak minulé, tak současné i
budoucí.
Pokud jde o Benešovy dekrety, ty neznamenaly pouze vyhnání Němců a Maďarů spojenou s
krádeží jejich majetku, ale i vyvlastňování a znárodňování velkých českých podniků. Tedy tam
začal Andělou Dvořákovou oplakávaný zánik celých průmyslových odvětví. Včetně krádeže
majetku židovských obětí Šóa číslo dvě. Tím je například na základě Benešova dekretu ukradená a
Sovětským komunistům darovaná vila rodiny Popperů, v níž sídlí dnešní velvyslanectví Ruského
impéria.
Kde je domov můj?
Co to slavíme?
Nikdo neví.
Miroslav Václavek

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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Humor
Tři synové opustili domov a každý si šel po svém...
Když se společně vrátili domů, chlubili se dary, které dali své stárnoucí mámě.
První řekl: Postavil jsem mámě velký dům!
Druhý řekl: Poslal jsem mámě Mercedes i s řidičem.
Třetí se usmál a řekl: Trumfnul jsem vás hoši. Pamatujete si, jak máma ráda četla Bibli?!
A víte také, že teď dobře nevidí. Poslal jsem jí pozoruhodného papouška, který recituje Starý i
Nový zákon. Starším ve sboru to trvalo celých 12 let, než ho to naučili. Stačí když mu máma poví
název knihy, číslo kapitoly a verše a papoušek jí text odříká.
Brzy nato máma poslala všem děkovný dopis: Petře, psala nejstaršímu synovi, dům, který jsi pro
mě postavil je příliš velký. Žiji pouze v jednom pokoji, ale musím uklízet celý dům!
Martine, psala prostřednímu synovi, jsem příliš stará nato, abych cestovala. Většinu času strávím
doma, a tak zřídkakdy Mercedes používám. A řidič je navíc hrubý.
Nejdražší Pavle, psala nejmladšímu synovi, ty jediný víš co má tvá matka ráda. To kuře bylo
vynikající!
Umírá Kohn a zavolá si faráře, aby ho pokřtil a dal mu poslední pomazání. Sára běduje: "Kohn,
celej život jsi byl dobrej Žid a teď umřeš jako prašivej křesťan."Kohn na to: "Sára co řveš? Ty bys
chtěla aby místo prašivýho křesťana umřel dobrej Žid?"
Co je nejnesmyslnější bitka?
Když se dva holohlavý perou o hřeben.
Blondýna sedí doma naštvaná, nemá ani korunu, a přemýšlí, jak by přišla k penězům. Vtom ji
napadne únos dítěte. Hned běží před školu, tam si vyhlídne prvního hezkého kloučka a spěchá s
ním domů. Doma usedne ke stolu a píše anonym:
"Milá maminko, dnes jsem ti unesla syna a chceš-li ho ještě vidět, tak dej do igelitky 1 000 000 Kč
a nech mi je zítra v 16.00 v centru u kašny. Blondýna".
Zalepí obálku, předá ji kloučkovi a pošle ho s ní domů. Na druhý den běží ke kašně a tam igelitka
s milionem a dopisem:
"Milion Vám posílám jako výkupné, ale můžu Vám říct, že my, blondýny, bychom si takové
sviňárny dělat neměly!"
Pan učitel se ptá Pepíčka: "Viděl jsi už datla?" - "Ano, doma v televizi." - "A co v lese?" - "My
televizi do lesa nenosíme!"
Soudce k vězni: "A jaký máte hlavní důvod ke své žádosti o podmíněné propuštění z výkonu
trestu?" - "Chci se oženit." - "Hm, to máte dost divné představy o svobodě!"
Chlapík přijde za soudcem: "Prosím Vás, kolik bych mohl dostat za vraždu?" - "Vy jste někoho
zabil?" - "Ne, ale chci - svoji tchyni." - "Víte co, přiberte i tu moji a já Vám rok slevím!"
Rozhádaní manželé se ubytovali v hotelu. Vejdou do pokoje a ona říká: "Hele, z okna vidím
srnku!" -"To není srnka, ale kráva a to není okno, ale zrcadlo!"
Přijde takhle Karel Schwarzenberg do nebe a prochází se se svatým Petrem po nebi. Za chvíli
dojdou k pozlacené zdi a Schwarzenberg vidí, že celá zeď je pokrytá malými hodinami, které se
každou chvíli poskočí o pět minut. Tak se zeptá: "Svatý Petře, proč tu máte ty hodiny?" Svatý Petr
odpoví: "Víš, to je tak. Každý politik tady má svoje hodiny, a když udělá nějakou hloupost, otočí
se ručička u hodin o pět minut. Tak například: p. Topolánek teď vymyslej jednou děsně blbou
reformu a tak se mu posunula ručička od hodin o pět minut dopředu". Schwarzenberg na to: "Aha,
a nevíte, kde má ty hodiny pan Paroubek?" - "No", usměje se svatý Petr, "Paroubkovi hodiny má
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Pán Bůh na stole a používá je místo ventilátoru!"
Nad ránem se muž vrací domů. Manželka: "Kde jsi byl, slíbils, že po třetí už budeš doma?" "Promiň miláčku, ale než se mi podařilo ukecat tu třetí, tak to trvalo dýl než jsem plánoval."
Dva indiáni prvně v životě vidí závody na vodních lyžích. "Nevíš, proč ten motorový člun letí
takovou šílenou rychlostí?" - "Copak jsi slepý, Divý Orle? Nevidíš, že ho ti lyžaři pronásledují?"
Mladá matka kojí ve vlaku dítě, to nechce pít. Matka ho nabádá :
Když nebudeš pít, nabídnu prso tady tomu pánovi!"
Scéna se několikrát opakuje až pán nakonec vypění : "Ať se ten
mrňous konečně rozhodne, přejel jsem už pět stanic!"
"Pane doktore, řekněte, co mi je?"
"Nevím, to ukáže až pitva!"
Rodiče nečekaně vejdou k synovi do pokoje a vidí, jak stojí uprostřed místnosti v latexovém
oblečku a mlátí se bičem. Rychle zavřou dveře a bezradně na sebe koukají.
Pak otec konečně promluví: "Seřezat ho asi nemá smysl, co?"
Ptá se otec sedmnáctiletého synka:
Kam jdeš a proč si s sebou bereš tu baterku?
Na rande, odpoví synátor.
To já ve tvých letech žádnou baterku nikdy nepotřeboval, říká otec. No, ale taky se podívej, co sis
přivedl domu!
Chlap vyhazuje tchyni z okna a říká jí: Vidíš, ty čarodějnice, jinej by tě zabil a já tě pouštím na
svobodu!!
Tma v kině
Představení v kině. Tma. Ženský hlas k sousedovi: "Prosím vás, pane, nemohl by jste tu ruku mít
někde jinde?"
"Mohl, ale na první pokus jsem si netroufl."
Sedm divů komunismu
1.Všichni mají práci.
2.Přesto, že všichni mají práci, nikdo nepracuje.
3.Třebaže nikdo nepracuje, plán je plněn na 100%.
4.I když je plán plněn na 100%, není nic k dostání.
5.I když není nic k dostání, všichni všechno mají.
6.Bez ohledu na to, že všichni všechno mají, každý krade.
7.Přesto, že všichni kradou, nikde nic nechybí.
Ptá se překvapený Eskymák své Eskymačky: "Čím jsi zabila toho medvěda, co leží před iglú?"
"Tím bumerangem, co jsi měl na posteli," odvětí ona.
Chlapák se rozlítí: "Ještě jednou mi sáhneš na ponožky a zlomím ti deku!"
Desatero božích přikázání má 279 slov.
Prohlášení nezávislosti třinácti severoamerických států z roku 1776 má 300 slov.
Nařízení Evropské unie o dovozu karamelových bonbonů má 25 911 slov.
Nic není dostatečně chráněno před průměrně talentovaným blbem.
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