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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 $10/rodinu. Těšíme se na vás. Bližší informace 613 834 9913.
Mapa
Veselé Vánoce
Vánoce jsou za dveřmi! A s nimi i konec roku a začátek nového. Vážení čtenáři Zpravodaje, rád
bych vám všem popřál krásné Vánoce a hodně zdraví a mnoho úspěchů do nového roku.
Láďa Kubát
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jezisek@nebe.cz
Ježíšku, je to moc dobře, že jsi si konečně koupil computer a zařídil si mailovou adresu. Víš,
klasická pošta dnes už moc nefrčí a kde kdo z nás už ani rukou psát neumí. Abych pravdu řekl, ani
nevím kde koupit známku na dopis, kromě pošty samozřejmě, ale ta je daleko.
Milý Ježíšku, asi se chceš nejprve zeptat, zda jsem byl tento rok hodný a zda si nějaké dárky
zasloužím. To by měli sice posoudit jiní, ale já sám za sebe ti samozřejmě řeknu, že jsem hodný
byl. Stejně jako každý rok jsem si předsevzal, že budu žít zdravě, v pohybu, nebudu moc pít, ve
škole pojedu na plno a i v práci budu své povinnosti plnit poctivě a s největším možným
nasazením. Popravdě přiznávám, že stejně jako každý rok, to ani tento rok nevyšlo. Zeleninu a
jogurty stále ignoruji, na pohyb není čas, ve Sklepě nesedím jen u piva, ale prokládám ho
slivovicí, ve škole jedu zlatou střední cestou (tedy za tři), a v práci mě to občas neuvěřitelně se*e,
pardon - štve! Ale jak vidíš, jsem upřímný a uznej, že již samotné předsevzetí je první krok k
úspěchu.
Dostaňme se tedy k dárkům.
Můj milý Ježíšku, koupil jsem si nový notebook HP Compaq 6720s a potřeboval bych do něj novou
Ram-ku, ale prosím Tě, je potřeba, aby to mělo DIMM (3,3, nebo 5 V), kapacitu od 64 do 2048 MB
a hlavně pin 72, nebo 144 a 200. Doufám, že tomu rozumíš.
Můj nejmilejší Ježíšku, dále bych potřeboval Microsoft Windows Office, ale prosím Tě, už mi nevoz
ty staré 97-mičky, ale přivez mi už nové 2007. Ty staré jsou OUT!
Můj nejmilejší kamaráde Ježíšku, přál bych si i novou mikinu. Jak už jsem ti napsal, zeleninu
ignoruji, tím pádem se i velikost mého oblečení od minulých vánoc vyvinula z XL na XXL. Ale
prosím tě nenakupuj to u šátoráků, tady za rohem je nový super krámek a tam mají ty správné
žádané značky, jako třeba Billabong! Ta značka je fakt IN!
Můj nejmilejší kamaráde, největší příteli Ježíšku, potřeboval bych ještě nový mobilní telefon, ale
jelikož tě nechci úplně vyždímat, klidně si počkám do března, to mám narozeniny. No ale kdyby si
přeci jenom na nějakou dobrou Nokii, s fotoaparátem o minimálním rozlišení 5 megapixelů, GPS
navigací a s přístupem na internet, narazil, můžeš mi ho klidně hodit. Aby jsi nemusel hledat, ten
telefon se jmenuje N97. Dík.
Ježíšku, trenky, ponožky, tepláky, knihy a jiné další zbytečnosti nech prosím tě u sousedů.
Pokud by jsi mi chtěl přibalit ještě nějakou drobnost, klidně můžeš. Docela by se mi hodilo několik
prázdných CD a DVD, paměťová karta do foťáku a do mobilu, flash disk, nebo nová bezdrátová
myš.
Nebudu tě dál, můj milý kamaráde, zdržovat. Věřím, že toho máš v tuto dobu hodně na práci a ani
já nemám příliš času. Jdeme s kamarádem mastit Playstation, který jsi mi nadělil minulý rok - víš
o tom, že už je na světě nová verze - Playstation 3 !!!
Měj se ...
Autorem článku je Richard Horák
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Zprávy z velvyslanectví ČR
Novoroční pozdrav pana velvyslance
Vážení přátelé,
V době vánočního adventu, nadělování dárků a rodinných a přátelských setkání si nacházíme čas
také na chvíli rozjímání a ohlédnutí se za uplynulým rokem, jeho úspěchy nebo nedokončenými
úkoly. S velkým očekáváním se také těšíme, co nového nám přinese nadcházející rok.
Rok 2009 se do novodobé historie České republiky zapíše významně z několika důvodů. Naše
země měla v první polovině roku poprvé ve své historii možnost předsedat Radě Evropské unie.
Během šesti měsíců jsme se jako významný a viditelný partner aktivně podíleli na dění evropské i
světové úrovně a nebojím se zdůraznit, že jsme se tohoto úkolu zhostili se ctí. Naše předsednictví
muselo hned od prvních dnů ledna 2009 čelit dvěma velkým mezinárodním problémům:
energetická krize ve střední Evropě s přerušením dodávek zemního plynu z Ruska a současně
bezpečnostní krize na Blízkém východě.
Hlasování o nedůvěře vládě v českém parlamentu a následné odstoupení vlády v polovině
předsednictví pak naši situaci hodně zkomplikovalo.
V Kanadě se ale můžeme pochlubit dvěma iniciativami, které se podle názoru členských států EU i
kanadských partnerů rozhodně vydařily: zahájení českého předsednictví přátelským hokejovým
zápasem mezi týmy kanadských federálních poslanců a evropských diplomatů a dále sérií
společných aktivit s provincií Ontario na oslavu dne Evropy v květnu 2009.
Před několika týdny jsme si také společně připomněli významné 20. výročí pádu železné opony
v Evropě a začátek budování nového demokratického státu. S určitým odstupem tedy můžeme
hodnotit, čeho se podařilo naší zemi a společnosti dosáhnout a jakým dílem jsme se na tom
všichni osobně podíleli. Ne všechno se nám od roku 1989 podařilo tak, jak jsme si přáli a před
námi i před generací našich dětí zůstává stále mnoho práce. Věřím však, že vzájemnou spoluprací
budeme i zde v Kanadě k úspěšnému vývoji naší země napomáhat i v roce příštím.
Vážení přátelé, dovolte mi, abych Vám jménem svým i jménem všech pracovníků českého
velvyslanectví v Ottawě popřál klidné prožití vánočních svátků a vše nejlepší do nového roku
2010.
Karel Žebrakovský
velvyslanec ČR v Kanadě
Nesnáším islám
"Nemám nenávist vůči muslimům, jen nesnáším islám. Islám je Trojský kůň Evropy. Pokud se nám
nepodaří zastavit islamizaci bude vznik Eurábie a Netherabie jen otázkou času. Před sto lety, bylo
v Nizozemsku asi 50 muslimů. Dnes, jich je tady 1
milion. Kde to skončí? Je to konec evropské a
nizozemské civilizace, tak jak ji známe." Geert
Wilders.
Když minulý týden médii probleskla zpráva o návrhu
senátora Jiřího Oberfalzera pozvat na půdu Senátu
České republiky, Holandského liberálního politika
Geerta Wilderse, byla následná reakce všeobecně
hysterická. Noviny, rádia, televize i informační
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servery všeho druhu se činily jako v dobách politických procesů padesátých let a nálepkovalo se
ostošest. Včetně jindy střízlivě se vyjadřujícího Přemysla Sobotky, jež se zachoval mimořádně
zbaběle. Výmysly a bláboly o ultrapravicovém válečném štváči sloužícího sionismu, snad muselo
dodávat ministerstvo propagandy Islámské republiky Írán, která intenzivně pracuje na tom jak
nás co nejdříve usmažit v nukleárním Armagedonu. Už ho zbývá jen pověsit jako Miladu
Horákovou, nebo upálit jako Jana Husa.
Proč všechen ten povyk?
Pro pravdu.
Jako vždy.
Geert Wilders se totiž odvážil nazvat věci pravými jmény a dopustil se zločinu pravdy. A to se
neodpouští. Tedy v prostoru ovládaném užitečnými idioty (Leninův termín), kteří se degenerováni
blahobytem a svobodou, rozhodli k sebevraždě. Není to nic nového. Onen proces započal již v
době takzvaných mírových protestů proti válce ve Vietnamu a poté proti reakci NATO na
rozmístění Sovětských jaderných střel krátkého doletu na území svých satelitů. Včetně nás. Když
se tehdy k zástupům západních užitečných idiotů v ulicích vyjádřil Francois Mitterand: „Rakety
jsou na východě, ale protesty na západě", dokonale vystihl podstatu onoho procesu. Dnes
platí totéž. Islám nám vyhlásil válku, ale západ i dnes protestuje proti obráncům svobody.
Dnešní západní svět začíná připomínat lumíky. Ti v určitých cyklech páchají kolektivní sebevraždu
utopením. Shromáždí se a vedeni svými vůdci, vrhnou se jako stádo do vody. Aniž by bylo zřejmé
proč. Stejně se chovají naši političtí vůdci. Již shromažďují populace k záhubě. Jak jinak nazvat
devótní prohlášení komunistů z takzvané sociální demokracie: "Pozváním Geerta Wilderse
odhalili kritici lisabonské smlouvy z řad ODS v čele právě se senátorem Oberfalzerem
svoji skutečnou hodnotovou orientaci. Zařazují se do skupiny těch, kdo pod rouškou
hájení svobody a národních zájmů reprezentují krajně pravicové a xenofobní přístupy."
Ale abych byl spravedlivý. Užitečných idiotů je dost ve všech politických stranách a tento výkřik
směrem k Mekce z Lidového domu, se jen řadí k těm ostatním.
Co vlastně spáchal Geert Wilders, že se na něj vrhají zprava i zleva? Že se na něj pálí jako na
zaječím honu ze všech ráží, které jsou po ruce? Je to příznačné chování pro ty jež slouží
nenávistné ideologii a nemají žádný argument pro to, aby mohli své smyšlenky obhájit.
Především je nutno říci, že islám je ideologie. Ideologie, kterou sepsal vrah, lupič a pedofil
Mohamed. Jeho ideologické výplody jsou tedy totéž jako Marxův návod k třídnímu teroru nazvaný
Kapitál, nebo Hitlerův Mein Kampf. Právě k jeho knize, Geert Wilders Korán přirovnává. Proč tomu
tak je? Je to dáno totožnou mírou nenávisti jež stála u zrodu oněch Satanistických biblí zla. Jestli
Adolf Hitler hovoří ve svém Mein Kampfu o nadřazenosti panské rasy a světovládě, činí Mohamed
v Koránu totéž. Jestli Adolf Hitler ve svém Mein Kampfu hovoří o dosažení svých cílů za pomoci
násilí, není tomu jinak ani v případě Mohamedových súr v Koránu, jimiž se každý muslim řídí. Obě
ideologie stejně nenávidí svobodu, demokracii, křesťanství, židovství a jsou intolerantní. Za sobě
rovné považují pouze soukmenovce onu ideologii vyznávající. Rovněž není ani náhodou, že
nacismus a islám byli a jsou těmi nejbližšími spojenci.
Rovněž Wildersův film Fitna (Rozvrat), který osvětluje metody jimiž se islamisté řídí, nemůže být
v žádném případě novosocialistům po chuti. Jejich metody jsou totiž velmi blízké těm islámským
ve filmu popisovaným. Stejně jako když jde o cíle. V jejich vidění světa je zlem lidská svoboda
rovněž, protože stojí v cestě k jejich přeludu. Je to rovněž důvod proč ta všeobecná hysterie.
Protože vyšlo najevo, že například britští labouristé do své země do slova a do písmene
importovali miliony muslimů právě proto, aby za pomoci jejich hlasů dokázali zvrátit stávající
rozložení sil ve svůj prospěch.
O takzvané mírumilovnosti oné ideologie se lze přesvědčit na každém kroku v zemích tam, kde se
z takzvaných umírněných stávají neumírnění, nebo kde jimi jsou. Rozdíl mezi umírněností a
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926 Merivale Rd 613 798-2596
neumírněností muslimů spočívá pouze v jejich počtu. Pokud jich je málo nemají dost sil na to aby
podpalovali v ulicích auta a prováděli teroristické útoky. Ovšem v okamžiku kdy jejich počty jsou
dostatečné na to aby se začali cítit silní, propuká teror na mnoha úrovních. Je to tedy opět stejné
jako v případě nacistů, nebo komunistů. Stejně tak je rovněž i islám původcem všeobecného
rozvratu, bídy a zaostávání, tam kde vládne.
Pokud jde o osobnosti s přínosem lidstvu, není mi známa ani jedna muslimská.
Islám totiž zakazuje malířství, hudba zakrněla před staletími, astronomie není, věda neexistuje,
technologie rovněž. Islám, pokud nejde o na západu parazitující ropné sultanáty, symbolizuje
všeobecný úpadek duše i společnosti. Stačí pohlédnout na Izrael a okolní islámský svět. Uvidíte
zahradu a poušť. Zahrada je tam kde nevládne islám. Soudnému člověkovi by měl stačit jeden
pouhý pohled z oběžné dráhy aby spatřil co je zmar a co vede k rozkvětu.
Nicméně nedělám si iluze. Je třeba vědět více.
O tom jaké to je, když jde o islám a děti. Islám tak miluje děti, že jim nechá vyrobit plastikové
klíče od ráje a pošle je dle vzoru Sovětské armády vyčistit průchody do minových polí jejich těly,
jako ty Íránské, v době války s Irákem. Islám tak zbožňuje děti, že je zakovává do řetězů. Jako v
Pákistánských VUMLech islámu, madrasách. A když jde o to pořídit pár záběrů s mrtvými dětmi,
neváhá umístit islámský „hrdina" odpalovací zařízení na rakety do mateřské školky.
Když jde o to zabít co nejvíc nevěřících, tak muslim z lásky k Alláhovi unese letadlo plné lidí a
posilněn předchozím studiem Koránu, s ním narazí do stěny Amerického mrakodrapu aby je tak
přivedl do nebe. Jen my nevěřící tomu ne a ne rozumět. A ti „tolerantní muslimové", jak zní
oficiální socialistická mediální mantra pak tančí štěstím a oslavují. Zajisté, že stranou kamer. To se
rozumí.
Když jde o homosexuály, islám zdobí nebe jejich těly, která se vznášejí ku slávě
„nejmírumilovnějšího náboženství" na světě volně jako ptáčci. Dlužno ale podotknout, že se
taková láska neslučuje se životem. Protože islám vyzdvihuje k Alláhovi pověšením za hrdlo.
A když jde o ženy. Račte pohlédnout sami. Stačí kliknout.
Myslím, že je nejvyšší čas vyslechnout Geerta Wilderse.
Autorem článku je Miroslav Václavek
Microsoft rozdává peníze a Sony mobilní telefony
Ne nerozdávají. Bill Gates se nerozhodl zbavit se svých peněz a rozdat je jedincům, kteří
přepošlou nějakou emailovou zprávičku dalším pěti až padesáti známým. Ještě jste nedostali
zprávu oznamující výhru, nebo snad smrt milionáře, který po sobě ponechal někde na bankovním
účtě 20 miliónů dolarů a Vám bude vyplacen 10ti procentní honorář za pomoc peníze dostat z
Nigérie, Lesotha nebo snad Kadistánu, státu o jehož existenci jste doposud neměli ponětí.
Podepsaná je většinou vdova nebo právní zástupce. Nenamáhejte se. Nezasílejte vyžádané číslo
konta. Jsou to všechno podvody, které z Vás v nejlepším případě získají soukromou informaci a v
horších případech se zaslouží o vyčistění Vašeho bankovního konta. V těch nejhorších případech
mohou vést k celkové krádeži Vaší identity a bude Vás to stát mnoho starostí vše objasnit. Pokud
Vás hryže svědomí, že Vámi způsobené přetržení nějakého emailového řetězce způsobilo
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nevyléčitelnost lepry v Čadu, lze si snadno zakoupit odpustek padesátidolarovým příspěvkem
zaslaným na adresu redakce tohoto časopisu.
Dalším častých nešvarem, který se na Internetu vyskytuje, je šíření poplašných, nebezpečných a
zbytečných řetězových zpráv, tzv. hoaxů. Chcete udělat kamarádům radost Vánočním přáním.
Nezasílejte jim elektronické pohlednice. Kamarády určitě potěší krátká zprávička a vědomí, že si
na ně někdo nejen vzpomněl, ale stál mu i za těch několik napsaných slov. Nepotřebuje přihlouplé
přáníčko zaslané z bůhvíjakého serveru, který byl zároveň použit k získání jeho adresy, které se
mu vymstí stovkami dalších spamových mailů. Spam obvykle ustane až po té, co si změní
mailovou adresu. No a pak mu zase někdo napíše, nebo třeba řetězovým mailíkem upozorní na
telefon zdarma a začne to nanovo.
Co dělat když Vám přijde hoaxová zpráva?? Ignorovat ji, stejně tak jako každý spam, neodpovídat
na ni a nerozesílat ji dál.
Láďa Kubát

Petr J.Mach
mistr houslařský
309 EARDLEY RD. AYLMER, PQ.
(819) 684-3886
http://www.petermach.com
E-mail: pmach@cyberus.ca

Humor
Pepík:určitě mi tohle všechno přinesl Ježíšek?
Maminka na to říká:ano a kdo jiný?
Pepík:a co jste mi tedy přinesly vy?
Pepíček píše dopis Ježíškovi:milí Ježíšku byl jsem hodný tak si přeji kolo, stavebnici, ale pak si
vzpomene že nebyl hodný,tak papír rozmačká a hodí do koše.
Druhý den jde s maminkou do kostela a tam ukradne z betléma sošku Ježíška a říká: „Jestli chceš
ještě někdy vidět maminku, tak mi dej k vánocům kolo“.
Co dal Bůh bezdomovcům pod stromeček?
Sněhovou nadílku.
Poslanci v parlamentu se rozhodli, že udělají živý betlém...Bohužel,nenašli žádnou pannu, ani tři
mudrce...Zato měli nadbytek oslů a volů.
Chlápek vybírá dárek k Vánocům: "Máte něco levného, užitečného a hezkého?"
"Třeba tady kapesníčky," ukazuje ochotně prodavačka, "pro koho to máte?"
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"Pro manželku."
"Tak to bude určitě překvapená."
"To jo," souhlasí ženáč, "ona myslí, že dostane pod stromeček kožich!"
"Pane šéf, můžete mi dát zítra volno?" ptá se v práci pan Urbánek. "Manželka chce, abych jí
pomohl s vánočním úklidem."
"Z takového důvodu vám přece nebudu dávat volno!" rezolutně to odmítne ředitel.
"Děkuji," oddechne si zaměstnanec. "Věděl jsem, že je na vás spolehnutí."
Učitel se ptá žáků, čím by chtěli být, až budou velcí. Většina dětí pohotově odpoví, že hercem,
zpěvákem, hasičem, ...
Jen Honzík se zamyslí a povídá: "Já bych chtěl být Ježíškem."
"Kvůli tomu, že rozdává dárky?"
"Ne, protože pracuje jen jednou za rok!"
Potkají se dva:
"Co dostaneš od ženy k vánocům?"
"Ale, nějakého chlapa."
"Cože?"
"Viděl jsem, že ho má manželka schovaného ve skříni."
Tři si povídají o tom, co udělají s vánočními odměnami. První říká: „Pracuji v německé bance. Z
vánočních odměn si koupím auto a za zbytek pojedu na dovolenou.”
Druhý povídá: „Pracuji v Daimler Chrysler. Za vánoční odměny si nechám vybudovat bazén a za
zbytek pojedu na cestu kolem světa.”
Třetí praví: „Já pracuji na finančním úřadu a za vánoční odměny si koupím svetr.”
Ostatní se ho ptají: „A co zbytek?”
Finančák odpoví: „Zbytek mi na něj přidají rodiče!”
Koupil jsem snoubence pod stromeček briliantový prsten"
„Tos jí nemohl koupit něco levnějšího, třeba televizor?“
„A ty už jsi viděl falešný televizor?“
„Když jsem přišel domů,“ stěžuje si pan Jalovec po Vánocích kolegům, „na stole stála otevřená
borovička, vedle skříně stála ustrojená jedlička a ve skříni stál nahý soused Smrček!“
O Vánocích říká maminka Pepíčkovi: "Pepíčku, zapal vánoční stromeček."
Za chvíli přijde Pepíček a říká: "a svíčky taky?"
Během vánočních svátků přijde instalatér do firmy opravit záchod.
Na recepci se ptá , slečinko , kde je tady ten hajzl?
Pane , jsou svátky , šéf je na dovolený.
To si slečno špatně rozumíme , kde jsou ty 2 nuly? Jo náměstkové? Ti už
šli domů.
Né, já hledám tu místnost , kde se dělá hovno.
Aha, tak to jo. Účtárna je o patro níž.
Tak co, Pepo, co jsi vybral manželce k Vánocům? Ale, Vkladní knížku.
Pečete na Vánoce - Rychlé rumové pralinky.
Vezmeme dutou čokoládovou figurku, odhryzneme jí hlavu a dolejeme až po okraj rumem.
Neskladujeme a hned konzumujeme!
"Chtěla bych se rozvést, pane doktore, kdy by to podle vás bylo nejlepší?" "Na Vánoce."
"A proč na Vánoce?"
"Byl by to od vás nejkrásnější dárek manželovi!"
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The Delegation of the European Commission and
the Diplomatic Missions of the Member States of the European Union
present a

Christmas Concert

Featuring European Christmas Carols and Songs
By Calixa-Lavallée Choir, Chorale De La Salle and
the Ottawa Regional Youth Choir.
Bring your family and friends!
Free Entry
Notre Dame Cathedral
375 Sussex Drive, Ottawa, ON
Friday, December 4 at 7 p.m.
Doors open at 6:30 p.m.
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