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V tomto vydání naleznete:
●

Víkend v přírodě

●

Mezinárodní seminář k Východnímu partnerství

●

Humor

Pro všechny milovníky přírody, kytary a a táboráku bude ČSSK letos pořádat víkend v přírodě
od 18. do 20. června. Podobná akce se konala před dvěma lety. Letos se opět sejdeme
tentokrát ve Val des Monts, místo je pouhých 50km od centra Ottawy.
Na programu bude cyklistická tůra, hry pro děti i dospělé, opékání buřtů a večer si všichni u
táboráku mohou za doprovodu kytary zazpívat. Prosíme všechny zájemce aby se včas
registrovali. Počet lidí kteří se budou moci utábořit je limitován. Pokud se chcete zúčastnit jen
během dne a nebo po celý víkend napište mi na lada@kubat.ca.
Co budete potřebovat?
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●

Stan a nebo jiný přenosný příbytek.

●

Kolo pokud se chcete zúčastnit cyklistické tůry (horské kolo nutné).

●

Jídlo a pití (buřty na sobotní večer zajistí ČSSK).

●

Dobrou náladu
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Z velvyslanectví
Mezinárodní seminář k Východnímu partnerství - politice Evropské unie
Tento seminář bude příležitostí pro mezinárodní experty i profesionály z praxe z Evropy a
Kanady diskutovat o důvodech vzniku, strukturách a hlavních iniciativách politického
partnerství, které přináší do vztahů Evropské unie a Východní Evropy, tzv. Evropské politiky
sousedství novou dimenzi. Více informací naleznete na webových stránkách velvyslanectví
http://www.mzv.cz/ottawa.

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

Cena za propagaci komunismu
Nositelem „Ceny za propagaci komunismu“ se stal ministr vnitra Ing. Martin Pecina, MBA. O
její získání se zasloužil tím, že Ministerstvo vnitra pod jeho vedením zablokovalo návrh
příslušné komise Senátu Parlamentu ČR, aby vláda podala soudu návrh na pozastavení činnosti
KSČM. Výsledkem takového postupu by mohlo být, že KSČM by musela ze svého názvu
odstranit slovo „komunistická", čímž by byla objektivně propagace komunismu velmi
poškozena.
Letošní ročník Ceny za propagaci komunismu je již druhý a tyto části Ceny jsou putovní. Pan
ministr byl vyzván, aby si je tedy vyzvednul u loňského laureáta, primátora města Brna pana
Romana Onderky, který Cenu obdržel za rozhodnutí navrátit na pomník rudoarmějců v Brně Králově Poli zkřížený srp a kladivo. Cenu uděluje Konzervativní strana.
Tábor Hostýn
Tábor Hostýn je vyhledávaným místem pro oddych a rekreaci rodin s dětmi i jednotlivců.
Návštěvníkům nabízíme koupání na naší soukromé pláži na jezeře Lafond, kanoistiku,
procházky lesem, sběr hub, a výlety do okolí. Tábor má také hřiště pro volejbal a kopanou. V
klubovnách se dá tančit, hrát stolní tenis a různé společenské hry. Večer si s krajany a přáteli
můžete zahrát na kytaru a zazpívat si při táborovém ohni. Během léta také pravidelně
organizujeme karibskou noc, opékání selete a jiné společenské akce pro skupiny i jednotlivce.
Uprostřed srpna se koná tradiční pouť se mší svatou, tombolou, chutným obědem a různými
atrakcemi. Ubytování je nabízeno za extrémně nízké ceny. Staňte se členy Asociace Hostýn a
při pobytu obdržíte ještě další slevy. Přijďte se pobavit mezi nás a navázat nová přátelství.
Http://www.hostyn.org
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Humor
Do ordinace se vřítí rozzuřená žena posetá modřinami a křičí: "Kde je ten psychiatr, který
vyléčil mého manžela ze zbabělosti?"
"Doktore, víte dobře, že mi je devětasedmdesát, a že když se pomiluju jednou za měsíc, mám
toho tak-tak. Mám ale kamaráda, tomu je jednaosmdesát. Doktore, co mě opravdu naštvalo minulý týden mi - jen tak, mezi chlapama - řekl, že se miluje třikrát za týden! Doktore! Co
mám dělat?" - "Řekněte mu to samé!"
"Pane doktore, kolik mi ještě zbývá života?" "Není to s vámi tak špatné... Ale být vámi, už
bych nezačínal sledovat žádné nové televizní seriály."
"Paní, řekněte svému synovi, ať mě nenapodobuje." - "Pepíčku, přestaň ze sebe dělat debila!"
Pepa utrpí na stavbě těžkou nehodu, při které přijde o obě uši. Než se vrátí z nemocnice, mistr
všechny svolá a upozorní je, aby byli na Pepu hodní, že to těžce nese, aby mu to
nepřipomínali. Pepa přijde do práce, začne dělat s parťákem, a ten neví, jak by mu zvednul
náladu. Tak povídá: "Koukám, že se ti zlepšil zrak, co?" -- "Jo? Proč myslíš?" -- "No, že už
nenosíš brejle."
Policajt se vrátí domů ze služby, převlékne se do civilu, a vydá se do města koupit si
magnetofon. V obchodě se zeptá prodavačky: "Prosím vás, kolik stojí tamten magnetofon?"
Prodavačka odpoví: "2500 korun, pane policajt." Policajt se diví: "Jak víte, že jsem policajt?"
Ona odpoví: "No jednoduše, to na co jste se ptal, není magnetofon, ale dvojplotýnkový vařič."
Po vášnivé noci si on všimne fotografie muže na jejím nočním stolku při posteli a znejistí. "Je
to tvůj manžel?" zeptá se nervózně. "Ne, ty hloupý" odpovídá ona a přitulí se k němu. "Tak
tedy Tvůj přítel?" vyzvídá on. "Ne, vůbec ne," vrtí hlavou ona. "Je to tvůj tatínek nebo tvůj
bratr?" vyšetřuje on, ale snaží se být klidný. "Ale ne, ne, ne!!! " nesouhlasí ona. "Dobře, tak
kdo to tedy doopravdy je?" - "To jsem já před operací."
Jde bezdomovec okolo milionářské čtvrti a najednou uvidí překrásnou vilu se zahradou. Tak si
tak říká, v tak krásné vile jsem ještě nikdy nebyl, tak bych se tam mohl podívat. Přijde na
terasu, tam sedí rodinka, manželka s manželem a jejich mladá dcera. Bezdomovec pozdraví,
přisedne si, nikdo nic... Tak se osmělí a zeptá se: "Promiňte prosím, ale já už jsem hrozně
dlouho nejedl, nemohl bych se u vás najíst?" Nikdo nic neříká, tak si pomyslí, mlčení znamená
souhlas, jde, sežere, na co přijde a vrátí se zpátky na terasu. Napadne ho, že už se přes rok
neumyl a zeptá se: "Nezlobte se na mě, prosím, ale já už jsem se moc dlouho nemyl, mohl
bych se u vás vykoupat?" Zase žádná odpověď, tak jde do jejich luxusní koupelny, vykoupe se
v masážní vaně a vrátí se zpět ke stolu. Potom se podívá na mladou dceru a napadne ho:
"Promiňte, ale já už jsem se strašně dlouho nemiloval, nikdo o mě nestojí, nemohl bych se
pomilovat tady s Vaší dcerou?" Nikdo se na něj ani nepodívá a tak si říká, mlčení vždycky
znamenalo souhlas a zatáhne dceru do křoví. Několikrát se s ní pomiluje a vrátí se s ní zpět.
Jelikož ho to pořád neuspokojí, zeptá se znovu: "Víte, dlouho jsem neměl žádnou ženu, takže
mi to nestačilo, nemohl bych se pomilovat ještě tady s manželkou?" Nikdo zase nehne ani
brvou, tak ji vezme do ložnice a bezostyšně si s ní celé odpoledne užívá. Potom se vrátí zpět a
říká si, že je nejšťastnější člověk na světě a že už mu vlastně vůbec nic nechybí, když v tom si
všimne zaparkovaného luxusního Porsche vedle garáže. Znovu se osmělí a zaprosí: "Pane,
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prosím Vás naposledy, mohl bych se projet tady v tom Vašem novém autě?" Chlápek vyskočí a
zařve: "Tak to v žádném případě, vypadněte!!!!" A zatímco na něj bezdomovec překvapeně
kouká, manželka s dcerou se strašně rozesmějí a dvojhlasně volají: "Promluvil, promluvil, musí
jít se smetím!"
Policista zastaví auto a říká: "Překročil jste rychlost, mladý pane a budete platit pokutu 1000
Kč." "Promiňte pane policisto, víte já jsem vysokoškolák a tenhle rok končím a zaplatím vám,
až budu vydělávat," snaží se vymluvit mladý řidič. Další rok se situace opakuje: "Mladá paní,
překročila jste rychlost a zaplatíte pokutu." "Promiňte, pane policisto, já jsem vysokoškolačka a
letos končím, tak bych vám zaplatila až za rok, až budu pracovat." Policista se usměje a
povídá: "Mě neoklamete, vysokoškoláci končili už minulý rok!"
Jeden ateista takhle rybařil na jednom skotském jezeře,
když najednou jeho člun napadla lochnesská příšera.
Jedna rána ocasem a chlápek i s člunem vylétl deset
metrů do vzduchu. Příšera otevřela tlamu, aby ho chytla.
On v úděsu zařval:
„Ach, Bože, pomoz mi!“
Vtom se všechno zastavilo, chlápek visí jen tak ve
vzduchu, a z nebe se ozve hromový hlas:
„Myslel jsem, že ve mne nevěříš!“
„Ale no tak, Bože, nech toho. Před dvěma minutami jsem
nevěřil ani na lochnesskou příšeru!“
Madam Diorová má milence. Právě když se spolu rozkošně
baví v ložnici, rozlehnou se v hale rázné kroky pána domu.
Známá Diorova prchlivost způsobí, že milenec – tak jak je
– z rozběhu skáče do nejbližší skříně. Shodo okolností do
té, ve které král parfémů chová kompletní archiv svých
proslulých vůní.
Msjé Dior přichází ve výtečném rozmaru. Rozkochané
manželce trvá nekonečně dlouho, než se jí podaří ukecaného manžela vystrnadit. Okamžitě se
rozběhne k archívu. Z pootevřených dveří trčí bezvládná milencova ruka v předsmrtelné křeči.
Diorová „Spěchám vám na pomoc můj drahý. Vynahradím vám všechno vaše strádání. Co ode
mne žádáte.“
Milenec: „Kousek hovna!“
Přijde zahraniční návštěvník na policejní stanici v Paříži a hlásí, že mu zmizela manželka:
"Je 1,65 m vysoká, chybí ji 13 zubů, šilhá a nosí střevíce č. 45"
"Dobrá" dí komisař, "až ji najdeme, dáme vám vědět."
Za několik dní se manžel dotazuje telefonicky, zda už je známo něco o jeho ženě. Komisař
odpovídá: "Máte štěstí, nenašli jsme ji."
Vlak se blíží k tunelu. Stará panna se podívala přítomnému mladíkovi ostře do očí a pravila
výstražně: "Upozorňuji vás výslovně, mladý pane, že budu křičet, kdybyste se snad pokusil
mne políbit!"
"Já také, slečno!" odpověděl mladík.
"Tetičko, ty nedovedeš sama jíst?"
"Proč myslíš, Venoušku? To víš, že dovedu."
"No, když jsi včera přijela, tatínek řekl, že zas musíme tu starou škatuli čtrnáct dní krmit!"
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