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Upozornění!!
Protože Zpravodaj v letních měsících nevychází, toto vydání obsahuje i vzpomínku na některá
důležitá výročí, která by jinak zůstala opomenuta.
Vernisáž památce III. odboje v Československu
Ve čtvrtek 30. záři uspořádá ottawská pobočka ČSSK ve spolupráci s velvyslanectvím ČR
výstavu věnovanou III. Oboji v Československu. Výstava se uskuteční v průběhu návštěvy
české spisovatelky a novinářky Věry Noskové v prostorách velvyslanectví. Děkujeme torontské
pobočce ČSSK za zřízení a zapůjčení výstavních panelů.
Výstava, jejímž autorem je brněnský výtvarník Jan Kratochvíl, připomíná totalitu
komunistického režimu. Obsahuje výmluvné svědectví o systému, který pošlapal svobodu
občanů. Je také výrazem poděkování přímým účastníkům III. odboje v Československu lidem, kteří záhy rozpoznali ohrožení základních hodnot svobodného světa nastupujícím
komunistickým režimem a dokázali se mu postavit.
Expozice byla nainstalována v Evropském Parlamentu v Bruselu a nyní putuje po regionech v
České republice.
Láďa Kubát
Potlach 2010
Děkuji všem účastníkům letošního potlachu. I navzdor krátkému sobotnímu lijáku se počasí
vydařilo. Během červnového víkendu nás navštívilo 43 lidí. Kolem táboráku se zpívalo a hrálo
na kytary a samozřejmě i opékaly uzeniny které nám k této příležitosti darovala Bank Street
Sausage & Deli.
Láďa Kubát
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880 Merivale Road, Ottawa, Telephone : 613-722-3030
www.importcarcentre.com
Výročí okupace
21. srpna jsme si připomněli 42.
výročí vpádu vojsk Varšavské
smlouvy na území tehdejšího
Československa. Srpnové události
roku 1968 zastavily reformu a pokus
o uvolnění tehdejší společnosti.
Vpád okupačních vojsk byl přímým
důsledkem politiky Sovětského
svazu. Do konce roku 1968 si invaze
vyžádala celkem 108 mrtvých,
zhruba pět set těžce zraněných osob
a další stovky lehce zraněných lidí.
Oběti srpna 1968 nebyly zbytečné,
měly by neustále připomínat, že
svoboda není zadarmo. Odhadem do
konce roku 1969 odešlo z
Československa přes sto tisíc lidí. V
letech 1969 až 1989 pak ze země
odešlo dalších 140 až 150 tisíc lidí. V
Československu následovala dvě
desetiletí normalizačního režimu,
jehož filosofie ve struktuře české
společnosti přežívá dodnes.
Black ribbon day
23. srpna 1939 byl v Moskvě podepsán pakt Molotov-Ribbentrop – smlouva o neútočení mezi
Sovětským svazem a nacistickým Německem. Pojmenování paktu vzniklo z příjmení dvou
vyjednavačů: Hitlerova ministra zahraničních věcí Joachima von Ribbentrop a Vjačeslava
Molotova, který byl ministrem zahraničí ve stalinském Sovětském svazu. Smlouvou se obě
diktatury zavázaly, že nepoužijí vojenskou sílu proti druhé straně a nespojí se s jejími
nepřáteli. Téměř okamžitým následkem této smlouvy bylo napadení Polska a Finska. Smlouva
znamenala zásadní obrat ve vztazích obou zemí a byla dodržována až do 22. června 1941, kdy
Hitler napadl Sovětský svaz (Operace Barbarossa). Nacistické Německo skončilo jeho porážkou
v roce 1945, rozpad Sovětského svazu pak trval dalších skoro 50 let. Podepsaná smlouva ale
navždy dokazuje, že zrůdnost nacismu a komunismu se liší jen málo. Obě diktatury si vyžádali
milióny nevinných lidských životů.
Ve světě je o výročí podpisu paktu antikomunisty držen Den obětí nacismu a komunismu, v
pobaltských zemích je slaven jako oficiální státní svátek. V Kanadě se poprvé oficiálně slavil
Black Ribbon day právě tento rok na základě resoluce kanadského parlamentu. Tato resoluce
vznikla na podzim roku 2009 z podnětu poslance Boba Rae. Kanadský parlament ji jednohlasně
schválil 30. listopadu 2009.
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Zprávy velvyslanectví ČR
Čtvrtek 23. záři - HANIN KUFRIK, příběh české dívky, která se nevrátila z koncentračního
tábora. Zvláštní host: pan George Brady, Hanin bratr http://www.hanassuitcase.ca
Ashbury College, Ottawa, detaily budou upřesněny.
Úterý 28. záři - koncert české rockové a punkové kapely UŽ JSME DOMA
20.00, klub Zaphod, 27 York Street,Ottawa
Více informaci o kapele naleznete na http://ujd.tre.cz/.
Kapela během svého severoamerického turné vystoupí také v pondělí 26. záři v Montrealu v
klubu Lesco a ve středu 29. záři v Torontu v klubu Sneaky Dee's.
Čtvrtek 30. záři - autorské čteni s českou spisovatelkou a novinářkou Věrou Noskovou,
finalistkou ceny Magnesia Litera a autorkou ceněné trilogie "Bereme, co je"
České velvyslanectví v Ottawě, detaily budou upřesněny.
www.noskova.eu
Říjen - Czech Movie Soiree - O rodičích a dětech, University of Ottawa, detaily budou
upřesněny.
23. října - Koncert k výročí státního svátku České republiky, detaily budou upřesněny.
20. - 24. října - Ottawa International Animation Festival . Speciální sekce a prezentace:
Surrealismus a magický realismus v české animaci.
Zvláštní host: Michaela Pavlatova.
www.animationfestival.ca
Listopad - Filmový festival Evropské unie, Library and Archives, Ottawa, detaily budou
upřesněny.
Prosinec - Czech Movie Soiree, University of Ottawa, detaily budou upřesněny.
Petra Klobušiaková
velvyslanectví ČR

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
Vedoucí samoobsluhy ke své ženě: Já se z toho zblázním. Už čtrnáct dní nespím kvůli inventuře
a ty mi koupíš pruhované pyžamo.
"Po tomhle léku budete spát celou noc."
"A jak často ho mám brát?"
"Každé dvě hodiny."
O tretej ráno bucha spity muž na dvere svojho bytu. Otvorí mu rozčúlená manželka: "Teraz sa
chodí domov, ty ožran??!!!!!" Manžel odpoví: "Ti jebeeeeeeeeeeeeeeee, ja som sa len zastavil
pre gitaru!"
V cukrárně: Dobrý den, rád bych objednal manželce k narozeninám větší ořechový dort.
A kolik svíček?
Třicet, jako každý rok.
Přijde host do restaurace a chce k obědu divokou kachnu.
Je mi líto, ale máme jen kachny domácí. Ale můžeme ji pro vás na dvorku rozzuřit.
Pan Slíva sedí v hospodě a chlubí se kamarádům:
Dneska přijdu domů, kopnu do dveří, bouchnu pěstí do stolu a manželka ani necekne.
A co když cekne?
Necekne, jela do Plzně.
Mladá žena se ptá svého muže: Tak jak ti chutnala dnešní večeře?
To musíš pořád vyhledávat hádky?
Svobodný muž přišel k ženatému a vidí ho utírat nádobí. Cože, ty taky utíráš nádobí?
Proč ne, když mám velké prádlo, manželka mi také pomůže.
Mladý muž praví, již zvýšeným hlasem: Jestli se rozvedu, bude to jen kvůli vám.
Tchyně: A nebude ti vadit ten velký věkový rozdíl?
Pepo, slyšel jsi, jaké neštěstí potkalo Jirku?
Ne, co se mu stalo?
Utekla k němu moje žena.
Franto, od čeho máš tak červené uši?
Ale od svařování.
A co pořád svařuješ?
Víno.
Lituji, pane Novák, ale musím vás zklamat, plat
vám nemohu zvýšit.
No to se nedá nic dělat. A nemohl byste mi ho
tedy vyplácet častěji?
Snižuje se počet zaměstnanců. Vedoucí známý
svou taktičností, k sobě zavolá podřízeného:
"Já si prostě nedovedu představit, jak se bez
vás obejdeme? Přesto se o to od 1. května
pokusíme."
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