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K rá s n é

Š ťa s tn ý N o v ý R o h !

Winnipežský talent českého původu
Sedmnáctiletý Kcvin Kylar, syn Jáji a Jirky Kytarových
(Jirka je bývalý kanadský Champion a tenisový' trenér)
letos v srpnu porazil pětinásobného mistra Manitoby a
tak si tvrdě vybojoval titul "Manitoba Open tennis
Champion”.
Winnipeg FreePress, Dee. 7,2011
KEVIN Kylar secured thè No. 1 ranking in Manitoba
after winning thè men's open división at thè Winnipeg
Open indoor tennis toumament hcld last weekend at thè
Winnipeg Winter Club.
Srdečně blahopřejí, teta a strejda Pcšíkovi a winnipežští
krajané! Hodně úspěchu do další hry!

Informace o činnosti Sdruženi a jednotlivých odboček,
electronickou verzi Pramene ajiné krajanské publikace
najdete na
w w w .c s s k .c a
t y _________________________________________ 2_________________________________________
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Zppávy a Zajímavosti
v

U zavření H onorární konzulátu České republiky W innipeg
S okam žitou platností (a bez jasného vysvětlení ze strany České republiky) byl
uzavřen úřad honorárního konzula u nás ve W innipegu. České sdružení se pokouší
získat více informací ohledně tohoto kroku a urguje za naši krajanskou komunitu tuto
funkci obnovit. Ještě letošní jaro žádal český generální konzulát sdružení o pomoc
najít vhodné kandidáty na tyto pozice pro další města v Kanadě. Právě proto byla tato
akce MZV pro nás dost šokující.
Architektovi Randovi touto cestou srdečně děkujeme za úkol, kterého se v říjnu 2006
dobrovolně ujal a za posledních pět roků hrdé reprezentace České republiky v
Kanadě.

v

Návštěva Velvyslanece České republiky v M anitobě
Na pozvání od člena kanadského parlamentu, MP Roberta Sopucka (PM for Dauphin-Swan
River-M arquette) navštívil ve čtvrtek 5. srpna M anitobu velvyslanec České republiky pan
Karel Žebrakovský. Robert Sopuck, který se hrdě hlásí k českému původu (jeho otec byl
dlouholetým členem Jednoty a jejím pokladníkem ) pozval pana velvyslance na návštěvu do
M initonas a okolí kde se před druhou světovou válkou usadilo velké množství českých
em igrantů a jeho rodina dnes žije. Před odjezdem s panem velvyslancem z W innipegu nás
pan Sopuck požádal o setkání s krajany. Na rychlo uspořádané (žádost přišla na dlouhý
víkend) odpolední setkání se nadmíru vydařilo a vřelé díky si zaslouží Joe Dobrovolný a
G izela M aje rsk á za o rg a n iz a c i, G áb in a
Benadíková za obsluhu baru a dík a klobouk
dolů M arcele Štědroňské a Jarce Chaloupkové
za přípravu vynikajícího občerstvení. Robert
Sopuck si zavzpomínal na svoje dětství a
návštěvy v klubové tělocvičně (hala mívala
sokolské nářadí) a na některé starousedlíky. Po
necelé dvouhodinějsm e se museli s našimi hosty
rozloučit a od pana poslance jsm e obdrželi velice
pěkný děkovný dopis.
O návštěvě pana velvyslance v M initonas
následuje článek od pana Jaroslava Marka.

A m bassador Zebrakovsky Visits
M initonas
The village o f Minitonas locateci 500 km
northwcst of Winnipeg, population about 600.
had thè ven unusual privilegc o f hosting thè
Ambassador o f thè Czech Republic on August
thè 5. 2011. Minitonas and thè surrounding
arca bccamc home to Czechoslovak immigrants to Canada who carne here bctwccn thè
years 1927-1937. Some 50 familics scttled in
thè Minitonas area and organized themselves
around thè first Baptist Church. The descendants of these immigrants stili live in thè arca,
many of whom speak thè Czech language well;
however. by now over 50% of thè dcsccndants are intermarricd. Nevcrthelcss some 100 plus pcrsons
attendcd thè special meeting held in thè town hall. Thosc who attendcd carne from various places,
even as far away as Winnipeg and The Pas.
The mayor and village dignitarics had lunch w ith MP Sopuck and thè Ambassador and took thcm to
visit thè locai cemetery where rest most of thè Czech immigrants who settled in Minitonas. The
meeting w ith thè Czech dcsccndants held at 2:30 was organized by MP Sopuck w ho rcprcsents this
riding in Ottaw a. He is also o f Czechoslovak descent and because o f his background he became
friends w ith Ambassador Zebrakovsky. In his introduction MP Sopuck explained that he w as proud
of die many pcople of Czech dcsccnt whom he serves now as MP in Ottawa. His desire was to
introduce Ambassador Zebrakosky to this area o f Canada and its people since there exists a strong
connection bctwccn thè Czechs herc and thosc of thè Czech Republic today.
Ambassador Zebrakovsky spoke briefly about thè present relationship bctwccn his country and
Canada. Thcn thè floor w as open to questions and commcnts. Most o f thè questions posed werc
madc in Czech. thè pcople stili proud of their ability to converse in thè Czech language. Scvcral
individuáis explained that they have travellcd to thè Czech Republic many times. Some even worked
there tcaching English to Czech students. Jcrry and Edith Marek, w ho have sung Czech folk songs as
a duo all their lives. gave thè Ambassador a CD o f Czech folk songs which they recorded in 2010.
Another remarkable item was presented by Christine and Mark Matějka. They sing and compose
their own music in English. Whcn they visited thè Czech Republic in 2006. they visited White
Mountain, a hill where occurred thè significant battle between Czech forces and thè Crusaders. The
Czech forces lost thè battle and as a result w ith it they lost control o f their ow n govemment for thè
next 300 years. The other significant result was thè fact that largc numbers o f Czech Protestants were
exiled because they opposed thè Austrian forces. Among these exiles were thè Czech immigrants
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who carne to Minitonas after wandering around
Europe for a couplc ccnturics. Christine Matějka
composed a song about this barile and it was this
song thè}’ sang for thè Ambassador. It is o f consi
derable interest that a fourth generation
descendant o f thè Czech immigrants felt so deeply
about her roots that shc would writc a lvric
commemorating thè great barile in 1620 which
triggered thè 30 Years War. The meeting was of
much significancc to all thosc who attcnded.
The locai Lyon's Club hosted a fund raiser in thè
cvcning to commemorate thè visit of Sopuck and
thè Ambassador. The barbecue was organized for
thè public at large to meet MP Sopuck and Ambassador Zebrakovskv. To say thè least thè day was a
fine success and a great honor and an almost unhcard o f considcration for villagc likc Minitonas to
host an ambassador of another country'.
- Jaroslav Marek, Mini lonas
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Přednáška Václava Smila v klubu Československé
Podpůrné Jednoty

Nejistá budoucnost Severní Ameriky a Evropy
My, winnipežané jsme měli jedinečnou příležitost
vyslechnout Václava Smila, geniálního myslitele českého pů
vodů. Ti. co neměli možnost na přednášku přijít přišli o hodně.
Kdo vlastně je Václav Smil?
Visionàri jeden ze sta ncjpřcdnějších myslitelů dnešní doby. Je
profesorem na Manitobské Universitě. Většina z nás zná více
jeho manželku, která je lékařkou mnohých našich krajanů.
Václav Smil. jako asi každý globální myslitel není expertem jen
v jednom vědním oboru, ale v mnoha. Energii, životním
prostředím, populaci, výživě, technických inovacích, politice, globálních sociálních programech a
mnohých jiných.
Člověk, od kterého se učí sám Billl Gates, přišel v sobotu 15. října do Klubu Československé
Podpůrné Jednot} aby nám pověděl něco o blízké i vzdálené budoucnosti Severní Amerik}- a Evropy.
Hala byla nabitá, nebylo dost ani extra židlí normálně uskladněných v šatně. Václav mluvil bez
jakýchkoliv pomůcek, žádné papír}', žádný počítač, žádné promítání, a dokonce ani mikrofon. Jeho
přednáška byla plná faktu. Obrázek o budoucnosti civilizace jak ji známe, který si posluchači ve
většině případu udělali, nebyl moc růžový. Cena energie poroste a poroste, technické inovace, které
by byly schopny nahradit tradiční energetické zdroje, nepřijdou a nemohou přijít včas. vyspělé
civilizace stárnou tak rychle, že naděje na jejich udržení je minimální, nebude dost mladých lidí. kteří
by se mohli úspěšně starat o stárnoucí generaci rodičů.
Poslední otázka z pléna, které na Václava jen pršely, když skončil svoji přednášku, byla: ‘'Je něco
positivního, co byste nám mohl dnes večer říct?” Václav se zamyslel a řekl: ‘ Je. Tady v Kanadě jsme
dost bohatí na to. abychom to těžké období, které lidstvo má před sebou. přežili v relativním
pohodlí." Na otázku co můžeme jako jednotlivci dělat, aby se situace a výhled do budoucna zlepšil.
Václav odpověděl: "‘Všichni by měli jezdit pouze v Toyota Corrola a měli bysme přestat jíst hovězí
maso.”
Václav Smil. který- publikoval více než 20 knih a více než stovku vědeckých článků, si nesmírně
cení svého soukromí. A svého času. Děkujeme tímto ještě jednou Václavovi za jeho čas, který nám
věnoval . A myslím, že nebudu sama. když vyjádřím nakonec svůj osobní názor: Václavovi Smilovi,
světoznámému profesorovi, který- ví skoro všechno o skoro všem. se u nás v klubu líbilo. A tentokrát
nemluvím jen sama za sebe. Všichni, kdo v klubu 15. října byli. si měli o čem povídat a o čem
přemýšlet po dlouhou dobu.
-Eva Sailerová
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Vánoce nebo jen Sezóna?
VillémA. Kun
Nákupní horečkou u našich sousedů v Americe na ..Black Friday“, nastává
oficiálně komerční vánoční doba. Zbožím přeplněné obchody čekají na davy
koupěchtivých lidí. Dobře vědí. že zákazníci se nahrnou ulovit tu nejvýhodnčjší
koupi. Důkazem toho je, že za čtyři dny rekordních 226 milionu lidí navštívilo
obchody a předpokládá se, že kupující v USA utratí na letošní vánoční nákupy
$466 miliard.
Není divu. vánoce přicházejí a stalo se nutností uspokojit rodinu, příbuzné
a přátelé tím maximem co jen okolnosti dovolí.
Čím to je, že najednou lidé jsou natolik dobrotiví a snaží se udělat radost ve své rodině i druhým.
Zaměstnavatelé dávají peněžní bonusy nebo aspoň velikou krutu pro vánoční stůl zaměstnance. Ať
už je to příležitost pro bohatší aby se předvedli, nebo to dělají z prestiže je z cela jedno, jindy než v
tuto dobu se to nestává. Za tímto neobvyklým chováním musí být něco víc než nějaký sezónní zápal.
Kdyby tomu tak neby lo, majitel by mohl odměňovat své zaměstnance někdy jindy, třeba v létě při
uzav ření pracoviště na dobu dovolených, ale nčděje se to. Z tohoto jednoduchého důvodů je možné
vyvodit, že "Vánoce" jsou něco mnohem podstatnějšího než nějaká sezóna.
Vánoce jsou svátky oslav lidskosti a dobra. Je v nich ukryté něco co člověk v sobě chová někdy
celý rok a vánoce mu dávají příležitost to projevit.
Bylo by nad sílu vyjádřit všechny způsob) a projevy vynaložené v tuto dobu. Dají se však sjednotit
do jednoho prostého slova - laskavost - k druhé osobě a svému okolí.
Vztah k přírodě se vyjádří přinesením čerstvého vánočního stromku do svého obydlí, který jěště
poctí vyzdobením. K vyjádření této výjimečné doby vyzdobí i domy a venkovní stromy, které jsou
mnohdy tak obdivuhodné, že lidé objíždějí město, aby se pokochali krásou. A právě tím se vánoce liší
od všech zvyků a oslav běžných v naší lidské společnosti.
Co vlastně chce člověk vyjádřit obdarováním druhého, ať už to má jakoukoliv fonnu. bohatý šperk,
či malá pozornost, sváteční večeří pro rodinu připravenou s neobvyklou péčí. nebo hračkou pro děti a
v dnešní době i pro dospělé. Tím vším vyjadřuje svou dobrotu a laskavost k podarovanému.
Proč toto vše najednou o vánocích? Rok má přeci stovky dnu. Jak to, že Štědrý večer a Boží hod
vánoční se vymykají z obvyklých zaběhnutých dnů? Něco neobyčejného se stalo. Narozením dítěte v
Betlémě jako by lidé zastavili svůj denní meh a shon a přenesli se z materiálního sevření do
nadhmotného světa. Obdivuhodně nalezli něco co se v žádném supermarketu nedá koupit, jako štěstí,
spokojenost, láska a dobro, které se dají sdílet s druhými ale nedají se získat žádným bohatstvím.
V tomto se ukazuje rozdíl mezi sezónama přicházejícíma od přírody, ale zápal či duch vánoc přichází
ze samotného člověka. Z tohoto prostého důvodu přeměnit '"Vánoce jen na “sezónu'" (Scason's
Greetings ")je absurdní.
Mnozí se snaží z nepochopitelné politické korektnosti, která je teď v trendu, vánoce zevšednit. Je k
tomu nějaké opodstatnění? Každý může "Vánoce'’ slavit či neslavit, ale k čemu překrucování
skutečnosti. Překrucování a nikoliv zrušení, jelikož sami tito lidé zřejmě pociťují zvlášnost vánoční
dobv.
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Ani největší materialista či ateista nepopře výrok, že "Nejen chlebem, je člověk živ”. Z tohoto
jednoduchého důvodu nezaslouží si člověk aspoň jednou do roka dát přednost něčemu duchovnímu s
čím žije den co den. zrovna tak jako chlebem. Starost o svůj blahob\t o denní chléb nespočívá jen v
tvrdé práci, ale také v myšlenkovém - nemateriálním procesu jak s nabytým bohatstvím naložit.
Využít ho k prospěchu sebe i ostatních, nebo k neprospěchu. V moderním svčtč u mnoha jedinců
převládá prostředek nad důvodem. Cílem u nich už není potřeba a hojnost, nýbrž peníze majetek
vedoucí k mnohým "bohatým ubožákům”. Najdou se ve všech vrstvách společnosti, od lakomého
skrblíka (jako Scroogc). přez takzvané hvězdy až po miliardáře.
Snad proto narození dítěte v Betlémě v ubohých poměrech přivedlo lidstvo k novému významu
bytí, že podstata člověka nespočívá v hmotném bohatství, které má být jen prostředkem k využití
plnosti života. Z tohoto hlediska "Vánoce" se stah malou pauzou v celoročním shonu, kdy dárcům
jejích skutek přináší mnohdy větší radost než obdarovanému. Pokoj a dobrá vůle ovládnou lid aspoň
na krátkou dobu vánočního času.
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intelektuální terorismus
Vilém A. Kun

Je zcela zbytečné vysvětlovat jak vypadá ve světě terorismus AI Káidy nebo islámských radikálů
a jiných psychopatu. Provádějí vražedné útoky bez výběru i na nevinné a zcela cizí lidi. Jediným
důvodem k této činnosti je šíření strachu, což je pro normálního člověka těžko pochopitelné.
Vedle zmíněného fyzického teroru se ve světě rozmohl a nadále se rozmáhá jev. který by se dal
nazvat "Intelektuálním terorem”. Postihu je téměř každého, kdo vybočí z nepsaných, avšak módních
trendu politiky, vědy, žurnalistiky a z programu takzvaných dobrodinců a zachránců někoho a
něčeho. Pod rouškou "Politické korektnosti" se vede neúprosný útok na jedince a skupiny, které se
nedrží této praxe. Novodobá inkvizice postihne toho. kdo projeví svůj osobní názor nehodící se do
zaběhnutého proudu, ať je jeho náhled správný či nesprávný. Za svůj postoj je trestán podle povahy
tématu označením za rasistu, bigotního člověka, pravičáka nebo levičáka. fanatika nebo dokonce i
neslušnou nadávkou. Některé oblasti života jsou vyhlášené téměř za tabu. o kterých dekorum
nedovoluje veřejně mluvit. Vyjádřit nesouhlas se zaběhnutým směrem je zcela mimo rámec návyku.
Jestliže chce vyslovit svůj osobní názor i za těchto daných podmínek, vyžaduje to předem zdlouhavé
vysvětlování, že není rasista nebo bigotní, podle toho čeho se jeho názor týká. aby svůj úsudek na
záležitost mohl předložit bez úhony.
Obdobné je to také v oborech vědy. Až zábavné bylo číst článek v únorovém čísle Nového
Domovova "Velký třesk” od Ing. Aloise Ambrúzc. zabývající se kosmologií, kde autor až po
zdlouhavém vysvětlování (na samotném konci článku), vyjádřil svůj názor na existenci Svořitele.
Snad proto, aby ho někdo neoznačil za bigotního.
V dalších oblastech vědy nalézáme totéž. Za nejožehavější případ se považuje evoluce. Není
třeba vy slovit opačný náhled, ale stačí pouze jiný názor než je zažitá Darwinova teorie a už se to
pokládá za herezi. Preferovaná evoluční nauka nejen že znemožní každého, kdo eventuálně přijde s
něčím vybočujícím ztéto teorie, ale není ani dovoleno stavět se jí do cesty. Nevadí, že tato teorie svou
mnohoznačností a nejasnostmi je natolik „vágní", že se hodí kdekomu na podporu a podsouvání
svých vlastních ideologií. (Dobře se hodila i pro nadřazenost jedné rasy .) V současné době není na
školách vůbec přípustné uvádět souběžně s touto teorií též nějakou jinou verzi. Nejspíše je to ze
snahy, aby žáci a studenti případně ncvybočili z navyklé tunelové vize. Eventuelně by si mohli
vytvořit vlastní názor, který', jak se zdá, je pro dnešní dobu nepotřebný. Dotknout se otázek
náboženství, které se šmahem nahrazuje něčím opačným vedoucím někam do neznáma, je téměř
strkání ruky do ohně. Ilustrací tohoto neznáma může být Dawkinsův nápis uvedený před nějakým
časem na torontských autobusech: “Pravděpodobně není Bůh. Přestaň mít starosti a užívej si
života “! K čemu vlastně tento nápis, braný čistě z etického hlediska, vybízí - vynecháme-li jakoukoli
víru nebo přesvědčení? Jeho trendní výrok vlastně ani nenabádá k nějaké změně přesvědčení. První
část o "pravděpodobnosti" je použitájako předpoklad k propagaci druhé věty, která je nejen tendečně
navádějící, ale je taktéž klamná. Logicky přemýšlející člověk se musí předně zeptat s jakými
starostmi má člověk přestat. Starosti o rodinu a děti. o život a životní prostředky ? Jaké užívání života
má provádět? Je snad někomu odpírané z hlediska právního nebo náboženského si užívat života

slušným a morálním způsobem? Nebo Dawkinsuv slogan navádí k něčemu jinému? K nějakým
necivilizovaným způsobům vymykajícím se zákonům a společenské toleranci a k užívání si života
nečestným způsobem a jednáním na úkor druhých? Lehce každému dojde, kde končí každé neetické
chování. Je také možné, že se svým sloganem testuje, kolik toho populace snese, když posouvá svou
reklamu až na pokraj arogance.
Krajně udivující náchylnost k “Intelektuálnímu teroru” se nachází v politice a v novinářství.
Vybočení z novinářského trendu udávaného politickou korektností nátlakových skupin je sebcničící.
Kde potom zůstává “Funkce intelektuála obracet pozornost k zastíraným skutečnostem ”, jak to
vyjádřil Sighard Neckel.
Zavést pozornost na menšinu ve společnosti kritickým názorem je úplně mimo. Místo toho je bčžné
denně naříkat nad původními obyvateli Ameriky. Kdo by však poukázal na skutečnost, že domorodci
Severní Ameriky vlastní více pozemku než běžní fannáři a jsou tudíž majetnější, je pokládán za
rasistu. Místo zminky o jejich potenciálním bohatstv í se předvádí pouze jejich chudoba. Dotazovat
se, proč jejich veliké bohatství není využité, se považuje za nekorektní otázku. Označit společné
vlastnictví v rezervacích za nevyhovující systém by bylo zřejmé politicko-mcdiální znemožnění
dotyčné osoby.
Možná z těchto důvodů vyvstal na internetu unikátní jev, kde kolují nesčetné názory téměř na
jakýkoliv námět. Výjimečný jev, který zřejmě vyvstal z platformy, že kromč úzkého okruhu přátel
nebo rodiny pouze na internetu se muže vyjádřit otevřeně osobní názor bez úhony. Ač pravdivý či
klamný, ale stále jěště možný. Snad proto kolují na internetu kritické historky o menšinách. Mnohé
z nich jsou o Romech v Česku. Jak vyplývá z náhledů těchto lidí. chtějí vyjádřit nějakým způsobem
skutečnost, která je obtěžuje a znesnadňuje jim život. Jaké je potom opodstatnění umlčovat názory a
životní zkušenosti těchto osob? Nebylo by vhodnější předložit spornou otázku k řešení než
znemožňovat o ní mluvit?
Na jakou stezku se dala společnost, když pravdivé slovo je pranýřované z politických a
mocenských zájmů? Nenastoupili jsme na cestu vedoucí k totalitarizmu. kterýjako v komunizmu
umlčoval své nejlepší novináře a spisovatele? Orvvelovský styl myšlení - intelektuální schizofrenie
dvounázornosti se zakořenila ve společnosti. Z těchto důvodu se dá vyřknout opravdový' osobní
názor jen blízké osobě, ale zcela něco jiného se říká spolupracovníkům nebo na veřejnosti. Vyslovení
mimotrendního názoru, ač pravdivého, je v současné společnosti ruinující. Krásu onvclovského
dogmatu předvedl politik, když s klidem prohlásil: „Kolega je pitomec, řekl něco, co si ostatní jen
myslí”! (Schwarzenberg). Nepravda se stala nutností, která se považuje dnes za náležité a běžné
chování. Motto - “Pravda vítězí”, nám předhazované od dětství až ke hrobu, se nestalo životním
stylem.
Podstatou pravdy není nic jiného než vyjádřit skutečný stav. Pravda nemá svoji agendu, je
nestranná. Odsoudí vraha a osvobodí nevinného. Přesto, jak se zdá. je velice málo populární.
Jak se vyhnout skutečnosti předvede i banální článek novináře píšícího o katastrofě nukleárních
elektráren v Japonsku: “Také vodní hráze jsou potenciální katastrofou. Protržení hráze může vést k
velkému poškození majetku a ke ztrátám životů. Z tohoto důvodu není možné zavrhovat atomové
elektrárny”. Dají se eventuální katastrofy porovnat? Neboje v nich podstatný rozdíl, spočívající v
dlouhotrvající smrtící radioaktivitě. Nesrovnatelný příklad, přesto novinář bez problému udčlá

rovnítko. Pravděpodobně to nebyla jeho neznalost, ale spíše tím chtěl někomu posloužit a ovlivňovat.
V daných situacích lidem nahrává realita, že lež má také dlouhý poločas rozpadu. Využívají novináři
fakt. že pravda vítězí až naposledy? (Bohužel tím pádem jí mnozí během svého života ani
nedosáhnou.) Využitím uvedeného taliu se bystře umlčují a terorizují nehodící se názory na cestě k
moci a k penězům vedoucí až k podmanění lidí.
Nezodpovčditelnou otázkou zůstává, proč lidstvo tak snadno ztrácí své právo svobodného
projevu a pravdivosti, považované filosofy a mudrci za jedno z univerzálních práv lidstva. Místo toho
je společnost utiskována nepravdou. Dě je se to snad z důvodu, že zatím co pravda nikomu nenahrává,
polopravda a lež většinou něco vynesou, aspoň na čas. Snad to podněcuje novináře, politiky i
obyčejné lidi volit raději tyto cesty. Nedbá se na to, že volba lži je z hlediska dějin a pravd}7dříve nebo
později určená k porážce. Ač pravdu nikdo nemůže vytvořit (je jen přívlastkem), je velice oblíbeným
návykem lidí propagovat "svou pravdu”, která vede k mnoha tragediím. Člověk vytváří jen činy,
dobré či špatné, ale vždy pravdivé. Pravda je všeobecná, nikoliv osobní, na rozdíl od politické
korektnosti, která se ohýbá jako třtina ve větru. Náklonnost tohoto druhu jsme zažili v době třídního
boje komunistu, toho času též považovanou za korektní. Nahrazení skutečnosti - pravd}', vlastní
polopravdou či nepravdou vede ke korupci nejen jedince, ale celé společnosti.

..Tam "je Česká republika. Zrovna jsem se od ..tam" navrátil. Nepřivezl jsem si dobré dojmy.
To. že naši znormalizovaní krajané jsou ..jiní" jsem usoudil už dávno, když jsem v době totalit} za
odbočku Sdružení chodil na Imigrační úřad podepisovat tak zvaný „Form 1300“. Ten papír dal
možnost imigrace lidem v uprchlických táborech, kteří nedostali dost bodu na vládni sponzorování s
tím. že se o ně bude po jeden rok starat naše odbočka Sdružení. Jednali jsme se spoustou ..případů'4,
podepsali asi tucet, přijelo jich 8. Zkušenosti se všemi byly bohužel výhradně negativní. Snad stačí
dodat, že žádný z nově příchozích se nezapojil do práce Sdružení, dokonce jedni odmítali pomoci
druhým uprchlíkům, i když mohli, protože ..jsou cizí". Většina se bez rozloučení vypařila z
Winnipegu. někdy se zapůjčeným nábytkem nebo televizí anebo nezaplaceným nájemným. V
jednom případě se sponzorovaní tajně odstěhovali do B.C.. a pak přes imigrační úřad dokonce žádali
od odbočky pravidelnou měsíční finanční podporu. ..protože jsme za ně odpovědní a oni nemohou
najít práci“.
Připisoval jsem to nonnalizaci. která nutila krajany „tam“ žít jen pro sebe a nestarat se o druhé. Viděl
jsem, jak se snaží vyždímat z každé situace, co se dá. A to i za cenu toho. že odradí dobrodince
odbočky a tím zavřou vrátka do Kanad} pro další „případy44čekající v evropských lágrech. Fekálie
do vlastního hnízda. Po nás potopa.
Bohužel, od normalizace již uplynula celá generace a ti lidi „tam“ jsou pořád jiní. Uvedu tři osobně

zažité příklady, které mě v tom utvrzují:
Scénka#1:
Parkoviště přeplněného Kauflandu. Nákupní vozíky před obchodem jsou jako za komunismu
úzkoprofilové zboží. Jen co někdo přiváže vozík najeden ze dvou řetízku u zdi a vytáhne minci, hned
je vozík pryč. Jsem moc pomalý a neumím dost svižně k čerstvě uvázanému vozíku přiskočit.
Zatímco lidé na scéně daleko po mně už uvnitř nakupují, já. pořád bez vozíku, se před obchodem
rozpačitě škrábu za uchem. OK. občas k řetízku poskočím, ale jsem vždy bezostyšně předběhnutý,
občas docela nehorázně fyzicky odstrčený mladšími, co mají zřejmě naspěch víc než prošedivělý
pensista. Holt už na fronty nemám ty správný „lokty" a tahat se s ěkým o vozík je mi proti srsti.
Konečně, když užjc to poskakování i mně trapně dlouhé, rozhodnu se pro jiné (kanadské) řešení.
Hned u východu jsem si vybral šedovlasou důchodkyni, co vezlajen jedinou malou tašku, kterou jistě
unese. Jelikožjsem nevěděl, jakou minci vozík vlastně potřebuje, vylovil jsem z kapsy celou přehršel
měďáku a nabídl jí plnou dlaň se slovy, ..paní, mohu si ten vozík od vás koupit?“
..Já bych vás okradla, kdybych vám to prodala" bodře odvětila paní. Pokračovala v chůzi k řetízkům.
Na vysvětlenou dodala ..Já tam mám totiž čudlík“. Nechápal jsem. ale nevzdával jsem se. Přilepil
jsem se na důchodkyni. ..Já nejsem zdejší, co je čudlík?" chtěl jsem vědět. Paní se zastavila již před
řetízkem a s úsměvem vy světluje ..To je ve vozíku místo peněz“. Ujistila mě: „Já vám ten vozík dám.
jen si čudlík vytáhnu a vy tam dáte peníze“.
Z konverzace nás vyrušila rána a křik. Rána byla způsobená vozíkem, hrubě vraženým do zdi. aby
mohl být přivázaný na vedlejší řetízek. Křik byla spousta vyňatých slov - vyňatých ze slovníku mé
školy, ale ne ze slovníku ulice mého dětství. Takže jsem jim rozuměl. Mimo jiné jsem se dověděl, do
které části lidského těla máme všichni táhnout. Kanaďané říkávají, že tam slunce nesvítí.
„Slečno, proč tady tak křičíte?“ starala se moje důchodkyně. „Stojíte tam jak dvě pitomý telata“
zaječela slečna na celé kolo našim směrem a dále vykřikovala nelichotivá vyňatá slova již na cestě k
autu. Pochopil jsem. že se slečna rozčilila, protože plánovala její vozík přivázat právě k řetízku, před
kterým mi byl vysvětlován čudlík. Slečna tím pádem musela udělat několik kroků k řetízku
vedlejšímu.
Slečně nemohlo být ani 20 let. Normalizaci nezažila.
Scénka#2:
Parkoviště Tcsca. Tlačím vozík s nákupem, nahlížím do dlouhých řad zaparkovaných aut. hledám, ve
které jsem vlastně nechal moje auto. V řadě, kterou míjím, kráčí otec s nákupem, sledován daleko
pomalejšími potomky. Odhaduji jednoho synka na míň jak dva roky. druhého okolo tří let. Batolata se
batolí, spíš lelkují, těsně za autem, které, naštěstí velmi opatrně a pomalu, nicméně - couvá. Já vidím,
že řidič nemá šanci děti vidět. Jsou přímo za autem, takže mimo dosah bočních zrcátek a i ten starší
chlapec je nižší než zadní okno auta. Stačí, aby řidič rozhodl, že v řadě nejsou jiná auta a šlápl na
plyn...
Ztuhl jsem. Byljsem příliš daleko, abych mohl něco udělat, jen jsem ze sebe vyrazil zoufalé kanadské
..Hey!“ Otce se na to obrátil, pochopil situaci a rozběhl se k autu. Chrlil ostrá vyňatá slova na adresu

řidiče auta. Nestrhl ratolesti s cesty vozidla, jak jsem předpokládal, ale začal do auta kopat. Němči
jsem žaludek na dohni divadlaa opustil jsem jeviště.
Včdčl jsem. že nonnalizacc udělala z mnoha krajanu bezohledné sobce. Objevil jsem, že jim vzala
soudnost.
Scénka#3:
Letiště Praha. Na odlet mč veze přítelkyně. Zastaví před letištní budovou skoro uprostřed
jednosměrné silnice. Já se proto nabízím, že si vyndám kufr sám. Ona nejen že vy skočí zpoza
volantu, ale trvá na delší diskuzi na chodníku na rozloučenou. Na scénu přijede taxikář. Mohl by
stojící auto sice objet hned. ale neobjede. Zastaví a zatroubí. ..Nascr si!” poradí taxikářovi přítelkyně
hlasem laděným na daleký donos a pak klidně pokračuje v původním výkladu se mnou. Taxikáře
slyšet není. aleje vidět, že produkuje spoustu slov. Z výrazu tváře jsem je odhadoval na další vybraná
slova z ulice mého dětství. Až se vynadával. taxikář auto objel, způsobem, který by v Kanadě byl
znakem ..road rage“. Doháněl, co zmeškal stáním za autem a proto musel odřít o něco víc ze svých
pneumatik na betonu silnice.
Za tohle už se nonnalizace vinit nedá. Nerozumím jednání obou hlavních postav tohoto divadélka.
Tři popsané scénky byly nejosobnější ale ne ojedinělé pro mě nepochopitelné příklad), co jsem stihl
zažít během tří týdnu. Mnohem víc jak za 40 let v Kanadě. Kdo ..tam” sedl za volant, jistě ví o čem je
řeč.
Obávám se, že to vezme celé generace, než se ..tam" naučí nedělat druhým, co by sami nechtěli, aby
bylo děláno jim. Než pochopí, že se jim tam kolektivně bude tak žít lip. Bohužel, než jim to dojde,
budou „tam“jiní.
- Joe Dobrovolný

Oznámenie vePvysIanectva Slovenskej republiky v Ottawe
Prvý funkčný viacjazyčný online kurz slovenčiny je konečne na svete. Po viac ako roku práce je
portál Slovake.eu zveřejněný a sprístupnený všetkým. ktorí majá záujcm naučit" sa po slovenský,
spoznať Slovensko, jeho kulturu a históriu.
Stránka ponuka zaujímavé obsiahle texty o Slovensku, jeho historii a kultuře a o slovenčině.
Záujcmci o učenic sa slovenčiny móžu používat" prvý úvodný kurz slovenčiny, slovník, podrobná
gramatiku a precvičovat" si slovná zásobu prostredníctvom zábavných hier. Ak to myslia so
slovenčinou vážné, je im věnovaný dlhodobý kurz. árovne A 1 (áplný začiatočník) a árovne A2
(začiatočník) podlá Európskeho referenčného rámea pre jazyky. Stránka je přístupná bezplatné.
Novinky je možné sledovat" priamo na stránke. prostredníctvom RSS-kanálu alebo sociálnych
sictí. Online kurz slovenčiny je bezplatný.
Kurz je dostupný na stránko: www, slovake.eu

Zemřel hrdina třetího odboje Ctirad Mašin
(*11. 8. 1930 + 13. 8. 2011)

I ilém A. Kun
Ve vojenské nemocnici v Clevelandu zemřel ve věku 81. let hrdina
třetího odboje Ctirad Mašin. Po loňském úmrtí Milana Paumera v
Poděbradech je Ctirad už drahým zesnulým z odbojové skupiny Mašinu.
Sporný přístup k této odbojové skupině, který lze najít v České republice
se objevil po mém krátkém článku k úmrtí Milana Paumera i v našem
winnipežském časopisu Pramen. Nedá mi však, abych nenapsal v
krátkosti také o Ctiradovi, kterého osobně řadím mezi největší hrdiny
protikomunistického odboje. Vedou mne k tomu důvody o kterých se chci
zmínit. Předně je nutné si uvědomit skutcč-nost. která vedla Mašínovu skupinu mladých chlapců
postavit se na odpor krutému režimu komunistu, který je zavedl k drastickým činům. Násilnický
režim vzniklý únorovým pučem komunistu neváhal nasadit své ozbrojené milice (pod vedením J.
Smrkovského vyškoleného v roce 1932 v Moskvč) do ulic Prahy. Je více než pravděpodobné, že
Lidové Milice by neváhaly utopit v krvi eventuální odpor pražanu proti nastávajícímu komunizmu.
Byli to právě komunisté, kteří vyhlásili "třídní boj“ proti Československému národu, na který
vlastenci Mašinové (po vzoru svého otce generála Mašina) zareagovali se záměrem bránit
masarykovskou demokracii. Konflikt nezapočali mladí chlapci z Poděbrad, ale Moskvou dirigovaný
režim, kterému už za necelý měsíc ( 10.3.1948) padl za oběť ministr zahraničních věcí Jan Masaryk. V
následujících letech zavedli kruté zásahy proti politikum i občanům republiky. Nastolili v celé zemi
teror a zastrašováni za účelem zavedení neomezené moci a ke zkomunizování Československa po
vzoru SSSR. Mnohdy stačilo obyčejné nařčení, které dotyčnému mohlo vynést i oprátku. Tak to
postihlo i našeho winnipežského krajana plukovníka Miloslava Stehlíka. První rozsudek nad ním
zněl na popravu, který byl po odvolání pozměn na doživotní vězení.
Z uvedených důvodů je k nepochopení záporný postoj mnoha lidí k Mašinové skupině. Je až
neuvěřitelné jak zaujatě a s komunistickým pohledem se někteří lidé staví z k těmto odbojářům. Škála
zaujatých lidí začíná od prezidenta Václava Klause až k obyčejným občanům. Názor, že Mašinové
jsou vrazi, vyjadřu ji mnozí též na diskuzích v LN. (Až několik tisíc Čechu se vyjádřilo k Mašínum.)
Český bloger na Lidovkách piše: "Při přepadu auta vezoucí výplatu do továrny zabili příslušníka
SNB Oldřicha Kašíka a dalšího příslušníka SNB četaře Jaroslava Honzátka při přepadu stanice SNB
za účelem získání zbraní”.
Samozřejmě, že každý život je vzácný, ale proč zármutek jen nad těmito osobami a nikoliv nad životy
Masaryka. Horákové a dalšími stovkami režimem popravených. Kdo vyhlásil "třídní boj" proti lidu
země? Nebyli to tito esembáci - žoldnéři komunistické hruzovlády. kteří svou oddaností ochraňovali
nehumánní a zvrácené zájmy násilnícké vlády? Jeden by l zastřelen a drahý podřezán. Padli jako
obránci brutálního třídního boje. vyhlášeného komunisty proti lidskosti! Kdyby se vzdali, žili by
dále. Možná někde v Jáchymovských táborech, jelikož komunisti byli neúprosní i ke svým
příznivcům. (Poprava komunisty R. Slánského s dalšími deseti). Lze se jen pozastavit nad myšlením
lidi. mnohdy i vzdělaných, kteří v činech Mašinu vidí jen zabití dvou lidí. Neberou v úvahu, komu a
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lidí. mnohdy i vzdělaných, kteří v činech Mašinu vidí jen zabití dvou lidí. Neberou v úvahu, komu a
hlavně k jakým zájmům sloužili.
Z jakého důvodu mají mocní a silnější právo zabíjet, avšak slabším a bezmocným je odepřené
právo vzepřít se proti svým zotročitelům. Na čí straně stojí opodstatnění a lidská morálka, když ne na
straně obránců spravedlnosti a práv obyvatel země? Pak můžeme zavrhnout celé dějiny lidstva
počínaje od starořímského Spaitakuse až k poslednímu partyzánovi a označit je všechny za zločince.
Také oni povstali a oponovali zlu. přičemž většinou též zabili člověka! Dokázalo 40 let komunistické
indoktrinace vskutku vymítit z občana zdravý úsudek? A smutnější je. že se najdou i emigranti se
stejnými názory, ač donuceni k emigraci komunisty. Přesto, že mnohdy nasazením životu se vyhnuli
bm ta li tě komunizmu, nedokážou zvážit kde stojí pravda a právo. Kdo potom v očích některých
Čechů je hrdina a kdo zločinec ? Když se vynechají fakta - zaujatým postojem se nikdo k pravdě
nedopracuje. Kdo ctí spravedlnost a svobodu, ctí též hrdinství Ctirada Mašina. Věřím, že dějiny
zařadí odbojovou skupinu Mašínů do předních řad svých hrdinů.
C tirade, a ť je Ti d aleká zem ě, d o které Tě u lo žil osud, lehká, kd yž p o čestném a nerovném
boji Tě rodná zem ě nem ůže obejm out k věčném u odpočinku.

Hodiny češtiny s Helenou Stelšovskou
Jednou týdně, ve čtvrtek v 7:30 večer. Zájemci kontaktujte pí. Helenu na
helstel@shaw.ca nebo volejte 772-7209.
Interested ¡n Czech language classes? Helena Stelšovská conducís classes
every Thursday at 7:30 p.m.. Contact by e-mail at helstel@shaw.ca or call
772-7209

PROGRAM K LU B U
Leden 21 / January 2 1 ...............Večeře s filmem / Dinner and movie 'Dívka v modrém / The
Lady in Blue"; Česká komedie / Czech comedy; 6p.m.
Únor 1i / February I I ...............Večeře s filmem / Dinner and movie "Polčas rozpadu / Haif
Breakdown"; Slovenská komedie / Slovák comedy; 6p.m.
Únor 26 / February 2 6 ...............Výroční volební schůze / Animai Elcction Meeting; 3p.m.
Březen 10 / March 1 0 ...............Večeře s filmem / Dinner and movie " Doktor od jezera hrochu
/ The Doctor from the Lake of Hippos ’; Česká komedie /
Czech comedy; 6p.m.
Cena vstupenky na večeře sfilmem: členové $ 12. nečlenové $17/ The tickets for dinner and
movie: members $12. non-member $17.
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Announcement of thè Embassy of the Slovák Republic
Tlíc first fúily-operational online Slovák languagc coursc is now up and running. After more
than a year's work the portal Slovake.eu has been launchcd and is availablc to am one interested in
learning the Slovák language. in finding out about Slovakia. its culture and hi story.
The site now öfters engaging and wide-ranging texts about Slovakia, its history and culture,
and about the Slovák language. Visitors to thè site interested in learning Slovák can use the fírst
introductory Slovák language coursc. accompanying dictionary, explanatory grammar guide, and
practice their vocabulary by means of fun games. For those more serious about Slovák, there is a
long-term course at AI level (beginner) as well as a second comprehensive course at A2 level
(elementan ) rated according to the Common European Framew ork of Reference for Languagcs. The
website is free to use. The online Slovák language course is free o f charge.
The course is availablc at: ww w.slovake.cu
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 Slováků ve Winnipegu. Je vydáván winnipegskou
odbočkou Českého a Slov enského Sdružení v Kanadě pro krajany v Manitobě a jinde ve světě. Vychází
čty řikrát do roka.
Adresa: Czech and Slovák Association of Canada, Winnipeg Bl anch, Attn. Pramen, P.O. Box 1732,
W innipeg, M anitoba, Canada, R3C 2Z9

Připrav uje redakčni kroužek: Ev a Sailerová. Míša Gogela. Jiřina Kunová a Shelley Sweeney. Pravidelný
dopisov atel Vilém A. Kun..
Č a so p is j e p o sílán zd a rm a , a le js o u v ítá n y d o b ro v o ln é p řísp ěv k y n a ú h ra d u režie.
Redakce si vyhrazuje právo na zkráceni, úpravu i případné odmítnutí příspěvků. Podepsané články
nemusí vyjadřovat názory redakce a vydavatele.
Úkolem časopisu je udržov at kulturní hodnoty' našich předků, probouzet, pěstov at a udržovat
krajanskou pospolitost. Napomáhat k udržování demokratických ideálů a mravních zásad v Kanadě i ve
staré vlasti. Spojov at 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, nápady a komentáře. Rádi od vás uslyšíme.
Redakční telefon (204) 487 0186. e-mail adresa: evasailcr@shaiv.ca nebo (204) 256.3713,
mishagogelaíSjshavv.ca
Informace o ČSSK odbočkách sdružení najdete na Internetu na adrese vviviv.cssk.ca
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