---------------------- POZUÁNKA ■
Na c o :...........17. Výroční vepřové hody
Pro koho:..... Všechny lidi dobré vůle včetně těch, co ji ještě
hledají
Kde:.............. Na farmě ..Dobrovolný“
Jak:................Vyhládlí, žízniví a dobře naladění
S č ím :...........S chutí a úsměvem, pokud možno se svou židlí.
šťavnatým klepem, čerstvým trkem , ti uvědomělí
vlastenci s mísou salátu nebo kusem nějak
opečeného těsta
K u dy:............ Po relativně nové „Highway # 59“ na jih, 4 míle od Perimetru. pak
3.5 míle na východ na štěrkovici. Sledujte VELKOU zelenou ceduli
Oak Grove Rd. nebo dvě malé hnědé na golfové hřiště “ Shamrock”
co je naproti u farmy. fNezahněíe na „South End golf“ co minete
prvně hned za floodway'J Volejte 878 3062 nebo 981 8867 když
se ztratíte...
K dy:...............Za každého počasí, fstřecha nad hlavou budeJ,

v SOBOTU, 27 . srpna, 2011 v 15:00 hodin.
Když přijdete o moc dřív, budete vřele uvítáni a pomůžete s
přípravou. Když přijdete o moc později, budete možná jen Přebírat
studené zbytky a svépomocí opékat u táboráku klobásky.
Co ta m :........ Pozavzpomínat, pojíst, popíí, popět u ohně... když počasí dovolí
Za co:............ Za něco do tradiční krabice od bot podle vašeho uvážení.
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UPOZORNĚNI
NOVÉ ZBOŽÍ
v klubu Jednoty na
154 McKenzie Street.
Letní otevírací doba je
čtvrtek a pátek od
7 hodiny večer.

Srdečně d ěku jem e všem, k te ří nás finančně pod p ořili.

J

V __________________________

w
Odbočka W innipeg

Informace o činnosti Sdruženi a jednotlivých odboček,
electronickou verzi Pramene ajiné krajanské publikace
najdete na

www.cssk.ca

Zprávy a Zajímavosti
Žádost o pomoc:
Oznámení Konzulátu a Velvyslanectví ČR v Ottawě
Hledáme pana Ing. Michala Novozámského, vlastníka rodného a neobydleného domu Jana
Palacha ve Všetatech. Podle informací z ČR žije pan Novozámský v Kanadě. Prosíme ty z vás, kteří
pana Michala Novozámského znají, aby jej na toto oznámení upozornili. Nechť neprodjeně
kontaktuje Velvyslanectví ČR v Ottawě, tel. 613-562-3875 (linka 22) nebo Generální konzulát ČR v
Torontu, tel. 416-972-1476 (linka 15).
Za účelem dědického řízení v ČR hledáme potomky bratrů Jana a Ladislava Klinikových původem z
Bohuslavicu Kyjova, kteří žili v Kanadě od roku 1948. Ladislav Klimek (nar. 1921) žil se svou ženou
Emou (nar. 1917) v Torontu, zatímco Jan Klimek (nar. 1925) žil zřejmě v Montrealu. Pokud jste je
znali, jste přímí příbuzní (děti, vnoučata) nebo máte o jejich rodině v Kanadě jakékoli informace,
kontaktujte prosím, neprodleně paní Mílu Minnes z Velvyslanectví ČR v Ottawě - tel. 613-562-3875,
linka 11.
Děkujeme.
Hledáme pana Milana Kuchaříka (narozeného 2.9.1952 ve Znojmě). Emigroval do Kanady v roce
1978. Poslední zprávu o pobytu svého syna má jeho maminka z roku 1992, kdy bydlel v Albertě a
uvedl, že snad bude pracovat v British Columbia. Devadesátiletá maminka paní Libuše Kuchaříková,
bytem Údolní 47 v Brně se na nás obrátila a to prostřednictvím Českého svazu bojovníků za
svobodu, jehož je členkou. Otec hledaného pana Kuchaříka, pan Josef Kuchařík byl aktivním
účastníkem protifašistického odboje za II. světové války v Anglii. Paní Kuchaříková je vdova, jeji
starší syn zemřel, a kromě syna Milana žijícího v Kanadě, nemá žádné příbuzné. Paní Kuchaříková
se chce se synem spojit i mimo jiné kvůli dispozicím s majetkem.
V případe, že máte jakékoliv informace o pobytu či osobě pana Milana Kuchaříka prosíme o laskavé
zaslaní na toronto@embassy.mzv.cz a nebo na níže uvedenou adresu našeho úřadu:
Consulate General o fthe Czech Republic
2 Bloor Street West, Suite 1500
Toronto, ON M4W3E2
Tel: 416-972-9848 ext. 11

Památník obětem komunizmu

Jak mnozí z Vás víte. z iniciativy a setkání na Masaryktownu Kanadského federálního ministra
Kenncyho a českého velvyslance Vošalika. vznikla myšlenka na stavbu Památníku obětem
komunismu v Ottawě. Místo bylo již vybráno na prestižním místě proti Národní knihovně na
Wellington Street.
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Původně sc iniciativy ujala Zuzana Halinová jako projekt Open Book. Nicméně nedlouho na to
vznikla další organizace Tribute to Liberty (TTL). která do značné míry převzala iniciativu a již
vybrala nějaké peníze a získala charitativní oprávněni. V současné době je snaha torontské skupiny
CEEC (ukrajinské, polské, maďarské, estonské, litevské, lotyššské. slovenské, ČSSK a MMI
skupiny) dojednat dohled nad TTL. Věc není ale dořešená. Zuzana Halinová říká. že Open Book má
také charitativní oprávnění, ale dotazy na pokladníka Open Book jsou bez odezvy.
Vzhledem k dané situaci, jak bylo řečeno na kongresu je nutno zahájit z naší inicitivy sbírku. Bylo by
jistě trapné, aby naše organizace stála stranou. Žádám tedy pobočky, aby zahájily sbírku na Památník
a posilaly šeky pokladní Výkonného výboru s označením VOC (Victims o f Communism) na adresu:
P. O. Box 1507, Manotick. Ontario K4M IL4. Šeky budou uloženy na zvláštní účet a předtím
zaregistrovány pod jménem, adresou a věnovanou částkou dárce. Ve vhodnou dobu sc rozhodneme
na který charitativní účet to pošleme, zda do Open Book. TTL nebo např. MMI. Kdyby se stalo, že
peníze na Památník sc nevyberou společnou silou všech etnických organizací, peníze by se vrátily.
To je ale krajní situace, s kterou nepočítáme, protože by to byla ostuda vůči kanadské vládě (NCC).
která projekt schválila, pozemek věnovala a očekává realizaci. Vedle zmíněných organizací jsou zde
další organziace. které měly a mají problém s komunismem jako čínská, korejská nebo vietnamská.
- Miloš Šuchma, předseda

Helena Stelšovká, naše učitelka češtiny
úspěšně kandidovala na kurz výuky českého jazyka v
České republice a stala se jednou z mála úspěšných
uchazečů za Kanadu.

Vážení čtenáři,
na popud a za podpory Evy Sailerové jsem se přihlásila do
kurzu m ethodiky výuky českého jazyka pořádaného v
Čechách. Výběrový proces zapracoval v můj prospěch a
byla jsem vybraná jak o jed n a z účastníků kurzu.
Doufám, že mi to dá informace o přístupu k výuce a tím

V příštím čísle Pram ene vás budu moci podrobněji inform ovat o výsledku této akce (a
nových hodinách výuky).
H elena S telšo vská

63. Kongres Českého a Slovenského
Sdružení Kanady
Letošní volební kongres se konal 14. a 15. května
v ontárijském Waterloo. Z naší odbočky se ho
zúčastnili tři delegáti. Winnipežský výbor považoval
tento kongres za důležitý mezník v činnosti sdružení,
což se při jednáních též ukázalo.
Už na 62. kongresu konaném ve Winnipegu. se
vynořilo několik důležitých otázek kolem další
činnosti ČSSK. Je to hlavně náplň činnosti a otázka
poklesu členstva stárnutím a vymíráním, které není
nahrazováno mladšími členy, kteří by převzali vedení
této důležité organizace. Problém který nastal se pak odráží v činnosti jak vý konného výboru tak i v
odbočkách od Halifaxu až do Váncouveru.
Za dobu mé práce ve sdružení jsem marně pátral po důvodů proč mnozí Češi a Slováci nejsou
členy ČSSK. přestože většina krajanu se přesvědčivě hlásí ke staré vlasti, ke svým národům a často
cestují "domu", jak se říká. Pobírají jim patřící důchody z Česka a Slovenska, ale ČSSK které je
vlastně zastupuje a vykonává přímé jednání s vládami obou zemí ignorují. Za totality se dalo jaksi
chápat, že krajané měli určitý nevyslovený strach z komunistu, poukazováním na skutečnost, že
sdružení stálo odhodlaně proti komunistickému režimu. Dnes
však už strach vymizel, avšak neochota podpořit práci ČSSK
stále pokračuje. Důvod proč se nadále nechtějí stát členy
sdružení zůstává jakou si velice zajímavou záhadou. Málo
kdo řekne nějaký svůj důvod. Možná, že jen neodduvodnčné
a mylné názory kolující mezi lidem působí záporně na
organizaci.
Zrov na tak bezpředmětné a záhadné názory jaké kolují o
sdružení se pov ídají v některý ch prov inciích Kanady o našem
Winnipegu a Manitobč. Setkali jsme se s tím i na kongresu ve
Waterloo. Přišlo to zcela znenadání, když jsem přerušil nikam
nevedoucí debatu ve které několik delegátu z jistého důvodů
přednášeli panu velvyslanci Ing. Karlu Zebrakovskému
kritiku na torontský český konzulát. Nadhodil jsem. že když v
Ontáriu nejsou spokojeni s konzulátem, tak ať ho přeloží do
Winnipegu do srdce kontinentu - do "Friendly Manitoby”!
Pan velvyslanec se hned ujal slova a po vysvětlení jak se
testují družice mrazem a horkem než se vyšlou na orbit dodal,
že zrovna tak český konzul po službě v Manitobč by pak mohl
být poslán kamkoliv ve světě. Už by měl za sebou zatěžkávací Český velvyslanec K. Žebrakovskv zdraví
pořadatele a účastníky Kongresu
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zkoušku z Winnipcgu. Jsem ale přesvědčen, že pan ambasador nic špatného o Manitobě nechtěl říct
ale (asi ani dobrého). Protože, když se loučil, podal mi čtyřikrát ruku.
Co se dojednalo ve Waterloo? Předně se dá říct. že také kráčíme na vyšlapané stezce politiku a
hlásáme, že nejsou peníze. Z úsporných důvodů se kongresy nebudou konat každý rok. ale jen jednou
za dva roky. Delegáti z Winnipegu hlasovali neúspěšně proti tomuto usneseni. Naše přesvědčení je,
že k udržení celokanadského rázu sdružení je osobní setkáni a poznáni ostatních činitelů nezbytné v
naší veliké zemi a delší intervaly tomu nenapomáhají. Rotací kongresu v deseti obočkách Kanady
uplyne 20 roku než se naše odbočka bude mít možnost setkat s delegát) z jiných měst. Předsedou na
další dva roky (bez protikandidáta) byl opět zvolen bratr Miloš Šuchma. A dá se říct. že jen zemřelí
členové vý konného výboru byli nahrazeni novými osobami.
Aktuální a zároveň ožehavé záležitosti krajanu o kterých se jednalo, byly též přednesem panu
konzulovi a panu velvyslanci. Jsou to hlavně spravedlivé dokončení restituci, zákon o
korespondenční volbě, žádost o změně u vyzvedávání českých pasu osobně, na příklad na
doručování doporučenou poštou, zákon o státním občanství a
vízová povinost Čechu cestujících do Kanady.
Poslední tři jsou jak se zdá nejvíce aktuální. Ptal jsem se
pana Ambasádora "Co vede republiku zbavovat se svých
příslušníku odebíráním občanství, když obdrží kanadské?
Neměl by národ mít spiše zájem na co největším počtu občanu'?
Nedostal jsem jasnou odpověď. Složitost předmětu snad
spočívá (dle našeho názoru) v politické neochotě některých
činitelů v Česku.
Vízová povinost Čechu je jčštč více ožehavá a nákladná. Za
jednorázový vstup se platí 1350Kč a za vícenásobný 2700Kč a
navíc se to vyřizuje ve Vídni což je další vydání a další potíž.
Na závěr jen tolik, že krajané by si měli uvědomit
opodstatnění a důležitost Českého a Slovenského Sdružení
Kanady, které se jim snaži být užitečným.
Radmila Locherová převzala M asarykovu
cenu Sdruženi

~ V ilém K lín

Osobně se naše delegace rozloučila s odstupujícím konzulem české republiky v Kanadě panem
Richardem Krpáčcm a s paní Petrou Klobušiakovou. sekretářkou kulturního oddělení velvysla
nectví České republiky. Oba toto léto odcházejí ze svých míst v Kanadě. Ještě jednou oběma
přejeme hodně osobních úspěchu a taktéž těch pracovních ve službách České republiky. Pro nás je
odchod těchto osob velkou ztrátou. Oba. v možnostech svých pozic, podporovali naši krajanskou
komunitu ve Winnipegu a myjim zato ze srdce děkujeme.
- za výbor odbočky, Mi sha Gogela
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Věra a Véna PRAŽÁKOVI
Jc tomu jen nějaký týden co jsme se dověděli, že Věra a Véna
Pražákovi se rozhodli přestěhovat se blíž k synově rodině a užít si tak
víc vnoučat. To znamenalo odstěhováni z Winnipegu. Naši krajané,
kteří navštěvují klub na McKenzie Street (ano. ten ještě stále existuje
- letní provozní doba je čtv rtek a pátek od sedmé hodiny večer) si
budou pamatovat dlouhé roky obětavé práce, kterou Věra s Vénou
vynaložili na úspěšný chod klubu a klubových akcí. Věrčino obětavé
vysedávání na telefonu a zvaní
na večery v klubu, druhé kolo
telefonátu co by připomínka a
společně s Vénou pak zabrat v
kuchyni a vykouzlit chutnou
domácí večeři. O jablečných
štrudlech pro folklorámský
pavilon, které se mohly měřit na
metry a krásně zdobených perníkových srdíčkách, která lákala
návštěvníky do Heart of Europe pavilonu nemluvě.
Z Winnipegu nám odcházejí dva krajané se srdcem na pravém
místě'.
Milá Věro a Véno. přejeme vám oběma hodně štěstí ve vašem
novém domově a doufáme, že se s vámi občas v klubu někdy
uvidíme.
Dlouholetá členka našeho sdružení, paní Anna
Němečková, oslavila letos na jaře krásné osmdesáté
narozeniny.
Vždy usměvavá dáma se zlatým slavíkem v hrdle a s
upřímností, kterou její rodné moravské-slovácko tak
dobře rodí nás často těšívala se svým manželem Mirkem
krásnými moravskými duety. Nejen zpěvem, ale také
dlouholetou obětavou prací ve Sdružení, tisícovkami
koláěku na folkloramském pavilonu a hlavně dobrou
náladou.
Do dalších let přejeme hodně zdraví a spokojenosti !
- za výbor, Misha Gogela

_____________ :______________ IP

Rok 2012 a Mayský kalendář (pokračování)
Vilém A. Kun
Letitý kalendářMavů by neměl tak značný význam, kdyby rokem 2012 nevypršel. K jeho konci se
váže mnoho proroctví a předpovědi, k tomuto roku se shlukují věštby a proroctví jako k magnetu.
Jedna z navyklých vlastností lidstva je připisovat k dovršení něčeho nějaký vývod, a ť už dobrý nebo
špatný. Dá se říct. že od doby. kdy lidstvo nabralo trochu rozumu, nebo možná od doby. kdy se
naučilo zaznamenávat události písmem, zapisuje nejen události minulé, ale snaží se nahlédnout též
do budoucna. Proroku je a věští lidstvu co ho čeká. Není snad nikoho kdo by nechtěl znát budoucnost,
ať už z kuriozity nebo ve snaze nějakého prospěchu. Jak daleko do minulosti sahá žízeň po odhalení
budoucnosti nám potvrzuje starodávná, ale velice známá Josefova věštba Faraónovi o sedmi letech
dobré úrody v zemi a sedmi letech neúrody. Věštectví se provozovalo od doby starodávného Egypta
přes starobylé Řecko, kde věštkyním stavěli chrámy. Nejslavnější chrám a věštírna byla v Delfách
zasvěcená bohyni země Gaií. Tehdejší význam věštectví dotvzuje skutečnost, ž e :,Žádný státník se
neodvážil vydat do války nebo činit závažná rozhodnutí bez rady z Delf. což svatyni dávalo obrovský
vliv. Ve starověkém Římě se věštilo házením kostek a ze zvířecích vnitřností. Věštectví a proroctví
přes Sybily (by lo jich několik), setrvává do dnešních dnu. Nahlížení do budoucnosti pokračuje s
velikou vehemencí doposavad. Bylo by nemožné vyčíslit věštce a proroky od biblických dob až k
dnešku pro jejich veliký počet. Lákavá činnost předpovídání z karet, z dlaně a jinými způsoby
zaměstnává tisíce lidí. Vyplněná proroctví z minulých dob jsou intenzívně předhazovaná lidstvu,
jednak jako zajímavost, nebo jako poučení pro budoucnost.
Vizionářská tematika v naší skeptické době naráží na několik problému. Největší problém přináší
otázka: 'Jsou opravdu události světa a běh života pro nás předem určeny”? Jestliže ano. tak by byla
jakási možnost jistým osobám nějakým způsobem předpovědět budoucnost. Potom běžný výrok:
"Co nás čeká. to nás nemine” by by l svátou pravdou. Z toho by plynulo jediné, že náš život je
předurčený a jaksi nám pouze propůjčený - dán k vyplnění obsahu. V takovém případě Werich s
Ježkem se mýlili, když svou písní “Život je jen náhoda... " propagovali cosi jiného, než předurčený
život od narození.
Druhá možnost by mohla být. že myšlenka je matkou dění. Lidstvo se ubírá cestou vizionářů a
proroku, kteří svým předpovídáním eventuálně ovlivňují běh života lidí. Věštci svá proroctví a
prognózy čtou převážně z konstelací a pohybu nebeských těles. Každému z nás je určené některé z
dvanácti znamení ve kterém se narodil, jako jsou znamení Střelce. Panny. Býka. atd. Tvrdí se. že lidé
se narodí pod šťastnou nebo nešťastnou hvězdou. Nemáme v tom na vybranou. Pakliže lidé z
pokolení na pokolení si představují a věří budoucím událostem, snad tím si je přivodí.
Pro nás jsou zajímavá proroctví a předpovědi hlavně takové, které se nás mají nějakým způsobem
dotknout. Předně jeto Mayský kalendář který-21.12.2012 ukončí období 5 1, století.
Kolem tohoto data se vynořilo mnoho zajímavých názoru a vysvětlení. Jedna z teorií je od Dr. Jose
Arguéllese, který- tvrdí, že je-li: "13. srpen 3114 př.kr. správný a přesný, pokládaný za počátek dějin
od kterého se datuje, „První egyptská dynastie kolem 3100 př. kr. a první město Urukv Mezopotámii,
také cca 3100př.kr., hindská Kalí Yuga -3102př.kr. (u Sumerů v té době také kolem roku 3100př.kr.
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se už zavedlo dělení času na 24 hodin, hodina na 60 minuta minuta na 60 sekund (a rozdělení kruhu
na 360 stupňů), pak též konec dějin 21. prosince 2012 by měl být také přesný. Na těchto historických
datech je hlavně pozoruhodné, že prakticky ve stejné době se na několika místech světa odehrál
neuvěřitelný rozmach znalostí, včetně u Mayu. K tomu bych chtěl jen dodat, že snad celé lidstvo si
přeje, aby se to zakončení Arguellesovy věty nevyplnilo.
Z tendence lidí víme. že končí-li něco dobrého, předpovídá se něco špatného. Jak se selsky říká
"Po čase nečas a po nečase zas čas". I přes značná údobí válek a nepoko jů a různých moru ve světě, dá
se říct. že lidstvo za posledních tisíc let prožívalo docela prosperující dobu. Celosvětový rozkvět
vědy povznesl znalosti lidí. čím se velice usnadnil život člověka. Jednoduše, lidstvo se mělo v celku
dobře do dnešních dnu. Není pak divu. když mnozí pesimisté z tohoto důvodů usuzují, že po dobrém
jistě přijde něco špatného. Kalendář Mayů však nic takového nevěští. Končí jen jedno velice
zajímavé pětitisícileté období, nad čím by se lidstvo mělo zamyslet jaké bylo. Nějaký nezasvěcený
mimozemšťan by kroutil hlavou nad chováním a činy pozemšťanu, jak si dovedli po celá staletí
navzájem znepří jemňovat životy.
Na nejistotu, která vždycky děsí. se dá přilepit cokoliv a to se také neustále děje. Lidé ve své nátuře,
ve snaze zahnat nejistotu možných špatných událostí na ně tvrdošíjně mysli. Představuje si vždy to
nejhorší. Obdobně je to s každou budoucnosti. Vyplývající z této lidské povahy málokdy se najde
proroctví, které by předpovídalo něco příjemného a hezkého. Silně nám to připomíná Hollywood,
kde také jen špatné příhodyjsou zajímavé.
Králem všech proroku posledního tisíciletí je Michel Nostradámus, žijící v 16. století, jemuž se
dává největší uznání věštce budoucnosti. Není proto divu, že také televize vyšla s pořadem
"Nostrodamus Effect". Týden co týden vysílala různé apokalyptické předpovědi o konci světa,
navazující hlavně na zimní slunovrat příštího roku. Na obrazovce předváděli nesčetnou řadu
strašidelných předpovědí, které nás potkají a zajisté neminou. Počínaje zničením světa asteroidem,
kometou, atomovou válkou mezi východem a západem. Nechyběla ani nadhvězdná válka s dobytím
a zničením naší země nestvůrami z jiné planety. Vedle proroctví Nostradámuse televize čerpala z
nesčetných dalších proroctví jako je Janovo zjevení, předpovědi arizonských Indiánu Hopi a hlavně
se vraceli ke končícímu kalendáři, který je jako tečka za érou lidského bytí na modré planetě.
Skočíme také na "bandvagon" a započneme šířit hrůzné předpovědi, nebo si udržíme optimizmus s
českým Švejkem "To chce klid", však to nějak dopadne! Doposavad všechno nějak dopadlo, každý z
nás to může zaručit. Pro některé dobře a pro které to skončilo tragicky ti buď mlčí v hrobě nebo raději
zapomněli.
Děsivé zprávy a nevšední hrůzy, živily lidskou mysl od nepaměti. Kdo ví zda to není v nás
zakódované. Už od dětství sledujeme pohádky o strašidlech, obrech, o dracích chrlících oheň. V
tomto návyku pokračují spisovatelé a filmaři, kteří dovedou podat hrůzostrašné, až duševně
nemocné fantazie, někdy zahrnující konec světa. Nikdo se nepozastavuje nad tím proč lidi ten děs tak
láká. Soutěžení kdo více vystraší a vyrobí větší horor nebere konce. Vezou se na vlně skutečnosti, že
žijeme ve velice zajímavé době což jen přilévá olej do ohně všem "doomsday saycrs” (věštcům
záhuby). Zda se mluví o hladu zaviněným katastrofami, přelidněním, či z nadcházející ledové doby
nebo z globálního oteplení Al Gora. Je vždy snadné něco přidat ke zprávám, ať už jsou to záplavy,
zemětřesení, výbuchy sopek. Věštci apokalypsu poukazují na minulé katastrof , obdobné jaké se

odehrály v Japonsku, zasaženém několika obrovskými pohromami, prakticky během jednoho dne.
jako předzvěsti nastávající záhuby. Stačí jen tyto události zmohonásobit a panická hrůza zaleje svět
jako noční tma.
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Společnost přátel m anželů W enzlových uspořádala
nezapomentelný večer na oslavu života Boba Wenzla. který se
zotavuje z vážné nehody.
Joe Dobrovolný, který večer uvedl, shrnul život Boba od jeho
školních let přes jeho únik ze socialistického Československa
až do dnešni doby. Chvílema nám bylo do pláče, ale častěji
jsme se smáli a to zejména stylu, jakým se Bob dostáv al přes
jeho životní překážky. Vždy s humorem a jistotou ve svoji
šťastnou hvězdu.
Večer se konal 3. června v Cañad Inn ve Windsor Park. Skvělé
jídlo, skvělá zábava. Konala se také "Silent auction” kde si
představte, jsem vyhrála i já. která jinak nikdy nic nikde nevy
hraje. Je to krásný obrázek Academy
Road od známé winnipegské malířky.

Bob a Jana byli ve výborné náladě jako
mv- všichni. Večera se zúčastnili hlavně
jeho kamarádi z jezera Lake of the
Woods (hlavní organizátoři), ale i
hodně členu naší české a slovenské
komunity.

Přejeme rychlé a úplné
uzdravení Bobe!
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Is la n d 2 G ÍC
Na Islandu nerostou skoro žádné stromy. Na malých poličkách lidé
pěstují z 95% trávu. Hlínu musí dovážet. Hory jsou holé. Ve vzduchu
je často cítit síra. Síru také cítíte pokaždé z vody když se sprchujete.
Na Islandu lidé topí horkou vodou, kterou čerpají rovnou ze země. Na
Islandu běhají ovce naprosto volně po celém ostrově, žádné zábrany.
Islanďané stále loví velryby i když jim celý svět říká že to nesmí dělat.
A jedí puffins. To jsou ty krásní a vzácní ptáci, kteří se houfují na
začátku léta na ostrově Grimsey za polárním kruhem. Celý svět jim
také říká. že se to nesmí.
Island je plný sopek. Populace okolo 300 000 lidí v celé zemi. 120 000
lidí žije v Rejkjaviku. hlavním městě Islandu. Největší město na
severu Islandu je Akureyri. kde žije asi 17 000 lidí. V Rejkjaviku se někdy v zimě nedá lyžovat,
nemají dost sněhu. A tak jezdí do Akureyri. kde jsem s manželem strávila část léta 2010.
Bydleli jsme většinou u našich kamarádu a jezdili na denní výlety. Večer jsme povídali. Hlavně o
islandské politice, ekonomii a současné ekonomické krizi. Islanďané jsou hodně levicově zaměření,
na Islandu je něco jako socialismus. Hodně vládní kontroly. Třeba si nemůžete koupit počítač přes
internet aniž by to neprošlo přes vládní kontrolu, která vám dá takové daně aby se vyrovnaly cenám
vládou vybraných několika počítačů, které jsou k dostáni v místních obchodech.
Nemůžete si vyměnit jen tak cizí měnu. Výměnu můžete provést pouze v případě, že prokážete
autoritám kam jedete a za jakým účelem a na jak dlouho.... Nepřipomíná vám to něco?
Prakticky všichni se tam znají nebo jsou nějak zpřizněm. Už jen tohle napomáhá levicové orientaci
populace, obvzlášť. kdvž ekonomická krize na ně dolehla tak jak na ně dolehla - tcžcc. Dnes můžete
jet na Island a ceny potravin a základních
potřeb budou velice podobné našim. S
výjimkou cen zapůjčení auta. benzínu a
alkoholu. Když se rozhodnete se na Island
podívat, nebojte se přehnaných cen. Cena
ubytování je v severoamerické normě. Už to
není jako dřív. výlet na Island je dnes už cenově
dostupný.
Představte si. že jedete po jedné z mála
■'dálnic” a když se rozhodnete se zastavit v
malé vesničce, kterou poznáte podle toho. že je
tam hospoda a benzínka (jako Manitoba?), tak
máte šanci si za pár dolaru zakoupit místní
_________________________________
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národní j ídlo - polévku z ovce. A není špatná.
Také si můžete koupit ručně pletený svetr z pravé
vlny islandských ovcí. které pletou místní ženy s
typickým islandským vzorem. Svetry jsou
mimořádně teplé a mám jich te ď doma několik.
Budete mít možnost navštívit muzeum velryb ve
městě Husavik. Dalši muzeum ve stejném městě je
ojedinělé Muzeum mužských orgánů všech
možných zvířat, včetně lidí.
Další muzeum, které jsme navštívili, bylo
Emigrantské muzeum ve městě Hofsos. kde mají záznamy o všech lidech co opustili Island už z
jakýchkoliv důvodů. Včetně všech co se odstěhov ali do Manitoby. Maji tam snad všechna jména
všech co odešli, ale také sledují jejich osudy do dnešní doby. Něco takového nenajdete v žádné jiné
zemi.
A kde jinde najdete muzeum, které založili zapáleni sousedi člověka, který měl tu nemoc kdy sbíral
vše na co mu padlo oko a nebyl schopný se ničeho zbavit? Na Islandu! Ten člověk nebyl schopen
výhod itan i odřezky z tužky, které mu odpadly když ji ořezával.
Co jiného můžete na Islandu zažít? Můžete se jit
podívat na speciální elektrárnu, která přeměňuje
teplo ze spodní vody na elektřinu a není to zase tak
jednoduché!

Všude můžete vidět jak se horká voda dere na
povrch prakticky všude na celém povrchu
Islandu a jak to vypadá viz obrázek v pravo.
A taky si můžete zajet se podívat za polární
kruh. Pojedete do města Dalvik a nasednete
na loď. která vás za pár hodin odveze na

ostrov Gi'im sev. Tam se vydáte na pěší výlet a
za pul hodiny jste na polárním kruhu. Viz
obrázek vlevo. Je to jedinečný zážitek.
Akorát je tam trochu chladněji i v srpnu.
Je toho moc na povídáni a ještě více obrázku,
jako třeba tento, kde můžete vidět kolik
křemenáču a kozáku jsme nasbírali během
dvouhodinové procházky parkem.

Pro zájemce snad více na mé přednášce
„Toulavá kamera" v klubu někdy tento
podzim.
- Eva Sa i lerovci

Budete se nacházet v Torontě koncem srpna? Nepřehlédně te....
Jednu z posledních akcí o které nás Petra Klobušiaková z českého velvyslanectví
informovala je letní návštěva skvělého folklorního souboru valašských písní a tanců Jasenka
ze Vsetína, který přijal pozvání kanadských partnerů a bude vystupovat na Canadian
National Exhibition v Torontu od 23. do 31. srpna 2011.
www.iasenka.com
Soubor Jasenka patří k nejstarším valašským souborům a má za sebou mnohá vystoupení
doma i v zahraničí. Během předsednictví ČR v Evropské unii vystupoval např. na několika
akcích v Číně na pozvání tamějšího českého velvyslanectví.
Více informací a časový rozvrh vystoupení Jasenky v Torontě najdete na
http://www.theex.com/concerts-events/artists-on-the-international-stage/

Z 63. Kongresu ve Waterloo

Za kanadský Sokol převzal M asarykovu cenu Di: J. Cennák
(uprostřed), vlevo pan J. Karger, člen organizačního
výboru (xibočky Waterloo a Vilém Kun, delegát za Winnipeg.

Sním ek ze
slavnostního
večera

Kopie e-mctiht zaslaného našemu stálému
dopisovateli Vildovi Kunoví.
“Love affair with Star wars” nejstarší
syn naši předsedkyně
Evy Sailerové a Míly Sailera nezapře.
A tak ve stylu Han Sola a princezny Leia
se
František Sailer oženil s Erin Polcyn.
Svatba se konala 28. května 2011 a
dodatečně, jménem redakce,
gratulujeme a přejeme hodně štěstí do
společného života!

On Sat. Mar 19. 2011 at 9:48 AM. Lloyd
Pravidelně čtu tvé zajímavé články v Pramenu!
Poněkud jsem si zachoval moji mateřskou řeč:
But I do struggle with it somewhat.
W hat helps me are the Pramen articles. I appi c
ciate your passion for justice, and truth which
come across so clearly in your articles. You are
doing a valuabie Service to humanity. Please
k e ep itu p .
Přítel Luboš (Lloyd) Jersak in Killarney, MB

Kiiiidera vyjde souborně v nej prestižnější francouzské edici
Francouzské nakladatelství Gallimard vydalo koncem měsíce března ve své
prestižní edici Plèiade (Bibliothèque de La Plèiade) souborné dílo českofrancouzského spisovatele Milana Kunden. Oznámila to francouzská
média. Vzhledem k postavení a pověsti edice v literárním světě jde o
mimořádnou poctu, jaké se dožila jen hrstka autoru. List Le Figaro píše o
"kanonizovaném Kunderovi".
"Celé dílo Milana Kunden vydané za jeho života v Plèiade! Všechny ceny a
všechna křesla (v akademiích) blednou před takovou poctou. V mytické
kolekci klasiku, jíž se Gallimard pyšni, bude teď kanonizovaný Kundera
bok po boku s Proustem a Balzakem. Rabelaisem a Mohérem. Goethem a
Conradem." napsal list.
Týdeník Le Point píše na své internetové stránce o "vzácném privilegiu" pro
Milana Kunderu ao jeho "posvěcení".
Kundera. který z "normalizovaného" Československa odešel do Francie v
roce 1974. si už předtím zvolil Gallimard jako své výlučné vydavatelství pro Francii a zůstal mu
věren až do dneška. Francie ho už považuje za svého spisovatele.
V analýze Le Figara je Kundera oceňován jako "oslavovatel umění románu a experimentátor s jeho
formami". Kundera "vy zývá k vytrvání v tomto umění, dokonce i když - a zvlášt když - měkké
totalitarismy s cílem devastovat duše a těla nahradily brutální totalitní útlak idiotskou komunikační
euforií", napsal autor Mohammed Aissaoui.
Edice Plèiade vznikla v roce 1931. Je označována za "literární Panteon" nebo taky za "Rolls-Royce
světa vydavatelství". Vycházejí v ní knihy nejpřednějších spisovatelů a básníku. Vydání v ní se dožilo
jen 13 autorů, mezi nimi tři nositelé Nobelovy ceny za literaturu - Roger Martin du Gard. André Gide
aSaint-John Perse.
Autor: ČTK (převzato) www.ctk.cz

Krásné osobní jubileum oslavila letos paní
Olinka Novotná. Této osm aosm desátileté
dámě plné energie přejeme dodatečně
všechno nej lepší a hlavně hodně zdraví do
dalších roků.
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Zapište do kalendáře:
Letošní piknik se koná v

SOBOTU. 27. srpna, 2011, začátek ve 3 hodiny
odpoledne

Kanadská Česko-Slovenská Podpůrná Jednota (klub)
154 McKenzie Street, Winnipeg, MB, R2W 5A2 / Tel: 589-7483
Otvírací doba: čtvrtek - sobota od 7 hodin večer
Podrobnější informace najdete na www.czechslovakbenevolentassoc.ca

P r a m e n - Časopis krajanské obce Čechů a Slováku ve Winnipegu. Je vydáván winnipegskou
odbočkou Českého a Slovenského Sdružení v Kanadě pro krajany v Manitobě a jinde ve světě. XVchází
čtyřikrát do roka.
Adresa: Czcch and Slovák Association of Canada, Winnipeg Brauch, Atto. Pramen, P.O. Box 1732,
Winnipeg, Manitoba, Canada, R3C 2Z9
Připravuje redakční kroužek: Eva Sailerová. Míša Gogela. Jiřina Kunová a Shelley Swccncy. Pravidelný
dopisovatel Vilém A. Kun..

Časopis je posílán zdarma, ale jsou vítány dobrovolné příspěvky na úhradu režie.
Redakce si vyhrazuje právo na zkráceni, úpravu i případné odmítnutí příspěvku. Podepsané články
nemusí vyjadřovat názory redakce a vydavatele.
Úkolem časopisu je udržovat kulturní hodnou našich předku, probouzet, pěstovat a udržovat
krajanskou pospolitost. Napomáhat k udržování demokratických ideálů a mravních zásad v Kanadě i ve
staré vlasti. Spojovat nás za hranicemi s naší vzdálenou rodnou zemí.
Inzertní jednorázové sazby: velikost osobní navštívenky: $ 10. 1/3 stránky: $20. 1/2 stránky: $30. celá
stránka: $ 60.
Veškeré šeky prosím vypisujte na "Czech and Slovák Association of Canada".
Uvítáme psané příspěvky, nápad) a komentáře. Rádi od vás uslyšíme.
Redakční telefon (204) 487 0186. e-mail adresa: evasa ilerž/s liaw. ca nebo (204) 256 3713.
mishagogeIa@shaw.ca
Informace o ČSSK odbočkách sdruženi najdete na Internetu na adrese wvvw.cssk.ca

