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SOS Haiti
V úterý 12. ledna zasáhlo nejchudší zemi západní polokoule Haiti
zemětřesení o síle 7 stupňů Richterovy stupnice. Ottawská pobočka
Českého a Slovenského sdružení v Kanadě se rozhodla podpořit
charitativní činnost stejně jako jiné krajanské a kanadské organizace. Ve
spolupráci se zastupitelskými úřady států vyšehradské čtyřky (Polska,
Maďarska, Slovenské republiky a České republiky) uspořádá charitativní
koncert klasické hudby. Během večera vyslechnete díla Antonína
Dvořáka, Fryderyka Chopina, Franze Liszta, Ludwiga Van Beethowena,
Johana Sebastiana Bacha a Karola Szymanowského v podání skvělých
pianistů Zuzany Šimurdové, Mikolaje Warszynského, Gábora Finty a Edity
Palencsárové. Koncert se bude konat ve středu 3. února v 19 hodin večer
ve velkém sále Ashbury College, 362 Mariposa Avenue, Ottawa. Vstupné
zdarma, ale uvítáme Váš charitativní příspěvek na pomoc obyvatelům
Haiti. Vybraný peněžní obnos bude věnován organizaci Humanitarian
Coalition. Anglická verze pozvánky je přiložena na konci
Zpravodaje.Věříme, ze se nám společně podaří přispět na dobrou věc a
těšíme se na Vaši účast a podporu!
Láďa Kubát
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Podpořte boj proti rakovině
Kanadský hudebník Martin Mayer žijící ve Vancouveru, syn českého zpěváka Jaromíra Mayera, se
rozhodl pro získáni finančních prostředků pro kanadskou společnost bojující proti rakovině
(Canadian Cancer Society) k uctění památky svého blízkého přítele a mentora Karla Černocha,
předního českého hudebníka a zpěváka.
Karel Černoch zemřel v prosinci 2007 po dlouhém boji s rakovinou střev. Během čtyřiceti let své
kariéry nahrál více než 57 alb a účinkoval jako sólista v mnoha muzikálech jako například Evíta,
Hrabě Monte Cristo a Bídnici. Odhaduje se, že rakovina střev způsobuje 603 000 úmrtí ročně po
celém světě, představuje třetí nejčastěji se vyskytující formu rakoviny a v celosvětovém měřítku
je čtvrtou nejčastější příčinou úmrtí na rakovinu.
Mayer uvedl na trh exkluzivní nahrávku singlu "Malý přítel z města N (The Orphan Boy)", duetu,
který Mayer nahrál česky a anglicky s Černochem v Kanadě. Originální verzi písně Malý přítel z
Města N (The Orphan Boy) nahrál Mayerův otec Jaromír na vrcholu své kariéry v sedmdesátých
letech. Cely výtěžek z prodeje nahrávky bude věnován společnosti Canadian Cancer Society. Singl
se bude prodávat v Kanadě prostřednictvím přímého prodeje a na webových stránkách Martina
Mayera. Nahrávku "The Orphan Boy" si můžete objednat na adrese http://www.martinmayer.com.
Každý dar, bez ohledu na velikost je důležitý a pomáhá výzkumu a boji proti rakovině.
4. mezinárodní krajanský festival v Praze
Ve dnech 9. - 12. září 2010 se v Praze uskuteční již 4. ročník mezinárodního krajanského
festivalu. Krajané z celého světa jsou srdečně zváni, aby se festivalu zúčastnili jako hosté nebo
účinkující.
Účinkující budou mít příležitost předvést ukázky svého pěveckého, tanečního nebo hudebního
umění a všichni návštěvníci budou svědky krásných setkání a nádherné atmosféry.
V rámci festivalu bude k vidění výstava a prezentace jednotlivých krajanských spolků formou DVD
nebo fotografií ze života prvních přesídlenců i ze současných aktivit krajanské obce a proběhnout
také workshopy tradičních českých lidových řemesel.
Na pořadu festivalu bude také přehlídka dokumentárních filmů ze života krajanů, autorské večery
krajanských spisovatelů, společná setkání u tradiční české kuchyně, nabídka výletů, kulturních
programů a exkurzí a setkání se zajímavými osobnostmi kulturního a politického života České
republiky.
Festival se hlásí k dokumentům UNESCO „Doporučení UNESCO k ochraně tradiční a lidové kultury"
a k „Úmluvě UNESCO o zachování nehmotného kulturního dědictví", čímž se řadí do světového
hnutí za záchranu a uchování lidových tradic a jejich předávání dětem a mládeži.
Mediálními partnery festivalu jsou Koordinační výbor pro zahraniční Čechy, Český rozhlas a Český
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dialog.
Účinkující krajané budou mít zajištěno zdarma ubytování po dobu trvání festivalu, tj. od 8.9. do
12.9.2010.
Přihlášky posílejte na adresu :
Občanské sdružení Sedm paprsků
Spořická 328
184 00 Praha 8
na email: info@sevenrays.cz nebo faxem:+420233543760
Do přihlášky prosíme uveďte počet účastníků, repertoár, požadavky na techniku a adresu, email a
telefon na kontaktní osobu.
Informace budou postupně zveřejňovány na http://www.krajanskyfestival.eu/
V Čechách je všechno možné
Od ledna každého řidiče, kterého zastaví policie České republiky, čeká dechová zkouška. Namísto
doposud namátkových dechových zkoušek. Povinné zkoušky se doposud museli podrobit jen
účastníci dopravních nehod. Řidiči zastižení pod vlivem alkoholu ale mohou vyváznout bez trestu,
protože soudy na mnoha místech nepovažují dechovou zkoušku za důkaz a uznávají jedině
zkoušku krevní. Za neochotou soudů uznávat dechové zkoušky jako důkaz stojí podle dobře
informovaných policejních zdrojů lobbing ústavů soudního lékařství, které si za každý rozbor krve
účtují od 500 do 900 korun a od počátku roku kvůli změně zákona už přišly asi o dva nebo tři
miliony.
A ještě jednou z Kocourkova. Pražská policie je údajně krátká na řidiče který doslova jezdí jako
prase. Prohání se stokilometrovou rychlostí centrem Prahy. Nechává se při tom fotografovat
policejním foto radarem. Policie mu ale nemůže nic dokázat, protože individuum má na obličeji
prasečí masku. Zdravý rozum by normálně smýšlejícímu člověku našeptával, že pro policii by mělo
být snad velice lehké odhalit pachatele podle poznávací značky automobilu který řídil. Ale tohle je
ČR. Skrývání totožnosti při řízení motorového vozidla v ČR není trestné. A podle slov policistů ani
v případě zastavení policisté nemohou řidiče donutit masku sundat.

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
Po přistání letadla:
"Co máte v tom kufru?"
"Ako to mám vedieť?"
"Á, pán je ze Slovenska..."
Prezident Klaus to má malé.
Expremiér Paroubek to má průměrné.
Arnold Schwarzenegger to má velké.
Madonna to nemá.
Papež to má, ale nepoužívá to. Co to je?
Příjmení!
Proč si musí policajt dát štamprli než jde do služby?
Aby aspoň něco v té hlavě měl!
Příjde chlápek do zverimexu a povídá: "Prosil bych 20 švábů 30 pavouků a 15 myší " a prodavač
se ptá: "Na co tolik havěti ?"
Ale povídá chlápek, prodávám byt a mám ho prodat v původním stavu.
Přijde slávista do sparťanský hospody a sedne si ke stolu. Přijdou za ním tři sparťani a jeden
povídá: "Hele hodíš si kostkou, když hodíš od 1 do 5, tak dostaneš přes hubu".
A slávista se ptá: "A co když hodím šestku?" A sparťan mu odpoví: "Tak budeš házet znova."
Velblouďátko: "Mami proč máme na zádech ty hrby?"
"No když jdeme pouští máme v nich zásoby tuku."
"A proč mám tak husté řasy?"
"Aby nám nenafoukala zrnka písku do očí když jdeme po poušti."
Velbloudě se ještě párkrát zeptá a pak prohlásí:
"A mami není nám to všechno na nic, když jsme v zoo?"
Jede blondýnka s brunetou ve výtahu a najednou se výtah zastaví v mezipatře a blondýnka začne
volat POMOC POMOC!!!
Po 5 minutách se jí bruneta zeptá "Hele a neměli bysme volat obě" a blondýna spustí OBĚ OBĚ.
Maminka se ptá dcery: "Půjčíš sáňky svému mladšímu bratříčkovi?"
"Ano mami", odpoví dcera "On pojede do kopce a já z kopce!"
Ptá se policista:
"Kde bydlíte?"
"Nikde," odpoví tulák.
"A vy?" obrátí se policista na druhého.
"Taky nikde, my jsme sousedi."
Úřednice chtějí pozlobit pana Slámu, jemuž schází smysl pro humor a uloží do zásuvky jeho
psacího stolu obálku, naplněnou slámou.
"Kolegyně," praví pan Sláma, aniž by hnul brvou, "která z vás si u mne schovala svačinu?"
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The Ambassadors of Czech Republic H.E. Karel Žebrakovský,
Hungary H.E. Pál Vastagh, Poland H.E. Zenon Kosiniak-Kamysz
and Slovakia H.E. Stanislav Opiela
together with the
Czech and Slovak Association of Canada
and
Ashbury College
cordially invite you to a

Special charity concert for Haiti
featuring the music of Chopin, Dvorak, Bach and Liszt
performed by acclaimed pianists Zuzana Simurdova, Mikolaj Warszynski,
Gábor Finta and Edit Palencsár
Wednesday, February 3rd, 2010 at 7 pm
Ashbury College, Grand Hall
362 Mariposa Avenue, Ottawa

Free admission, however all donations will be gladly accepted.
All proceedings will go to the Humanitarian Coalition to support their
activities in Haiti.
Please join us to help those who are in need!
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