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Zp pávy a Z ajím avo sti
Pokračující uzavírka hoiioráruího konzulátu ČR ve Winiiipegu
V puli listopadu loňského roku nám. krajanům českého původu tady v Manitobč. vyrazilo dech
Ministerstvo zahraničních včcí České republiky bleskovým uzavřením zdejšího honorámího
konzulátu. Obě winnipežské organizace zaslaly protestní dopisy na MZV s žádostí o odůvodnění.
Upozorňujeme tedy všechny naše krajany ve Winnipcgu a Manitobč pokud se rozhodnete
vyhledávat konzulární služby české republiky nejlepší je obrátitse na:
Generální konzulát České republiky v Kanadě
2 Bloor Street West. Suite 1500. Ontario. M4W 3E2. Toronto
Telefon+1 416 972 1476/F ax +1416 972 6991
E-mail torontor/cmbassv.mzv.cz
Web: vwvw.mzv.cz/toronto
Vedoucí úřadu: Vladimír RUML. Generální konzul
Konzulární působnost: provincie Alberta. Manitoba a Saskatchewan a dále část provincie Ontario
Časový posun: 1 hodina
Provozní hodiny úřadu: ponděli - patek 08:00 - 16:00
Úřední hodiny pro veřejnost: pondčlí - pátek 09:00 - 12:00
Přez veškeré problémy spojené s uzavřením hon. Konzulátu ve Winnipegu spojení, formou
elektronických oznámení, z MZV pokračuje. Čtčte následující.

V Praze dne 21. prosince 2011

Vážení přátelé,
dovolte mi. abych se na Vás obrátil jménem Ministerstv a zahraničních věcí České republiky a popřál
Vám vše dobré do celého nadcházejícího roku 2012. A ť prožíváte po celý rok klid a pohodu ve Vašem
osobním životě a úspěchy ve Vaší práci.
Velmi rád Vám sděluji, že Oslavy Dne české státnosti budou v roce 2012 pod záštitou prezidenta
republiky věnovány právě Vám. Čechům ve světě. Na 28. září. svátek sv. Václava, je připravován
slavnostní večer v historické budově Národního divadla za účasti význačných osobností z veřejného

života a medií, který je míněn i jako poděkování za to. co ve světě děláte pro šíření českého jazyka,
kultur}' a povědomí o naší zemí. Slavnostní večer bude vyvrcholením mnoha Vám věnovaným
akcím, jako je Mezinárodní krajanský folklorní festival, Konference Mezinárodního
koordinačního výboru zahraničních Čechů, předání ceny Významná česká žena ve světě a
mnoha dalších, o kterých se budete moci v brzké době dočíst na našich webových stránkách
wuyv.mzv.cz/kraianc . Velmi přivítáme, pokud se Vám podaří zúčastnit se alespoň některé z těchto
akcí.
Dále by chom Vás chtěli seznámit i s našimi dalšími plány- na rok 2012. V nadcházejícím roce budeme
ještě více podporovat výuku českého jazyka v zahraničí. S potěšením tedy sledujeme nárůst
projektu České školy bez hranic. Ve spolupráci s ministerstvem školství upravíme každoroční kurs
metodiky výuky českého jazy ka i pro potřeby pedagogu těchto českých škol. Kurz metodiky bude
probíhat od 27.8. do 7.9.2012.
Co se léta roku 2012 týče. rovněž podporujeme vznik pilotního projektu letního dětského tábora s
výukou českého jazyka v Říčanech u Prahy v termínu od 14.7. do 3.8.2012. který je připravován ve
spolupráci s Olivovou nadaci a učitelkami České školy bez hranic. Více infonnací o tomto táboře
můžete obdržet na e-mailu : info a olivovanadacc.cz.
Od ledna příštího roku Vám bude též k dispozici několik novinek na naší yvebové stránce
wwyv.mzv.cz/kraiane jako např. mapa světa krajanu a Čechu v zahraničí nebo texty o význačných
osobnostech z řad krajanu a Čechů v zahraničí.
Moc se těším na setkávání s Vámi všemi na našem pracovišti pro krajanské záležitosti v Praze a přeji
Vám ještě jednou za sebe i své kolegy- vše nejlepší doNového roku 2012!

S pozdravem
Mgr. Stanislav Kázecký, PhD.
zvláštní zmocněnec pro krajanské záležitosti
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky

Přirozenou nevýhodou dem okracie je , že těm, kdo to s n i m yslí poctivě, nesm írně
svazuje ruce, zatím co těm, kteří j i neberou vážně, umožňuje tém ěř vše.

- Václav Havel
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Oznámení z velvyslanectví České republiky
Přejeme všem dobrý den a před prvním květnovým týdnem, který je tradičně v ČR (a tedy i na
velvyslanectví) hodně svátkový, se ještě jednou vracíme k projektu ..Češi ve světě - Oslavy Dne
české státnosti 2012“. tentokrát k možnosti účinkování krajanských souboru.
Občanské sdružení Sedm paprsku bude ve dnech 26. - 30. září 2012 organizovat v rámci akce ..Češi
ve světě - oslavy Dne české státnosti 2012“, která se uskuteční pod záštitou prezidenta České
republiky. 6. ročník Mezinárodního krajanského festivalu, na které zve všechny krajanské
soubory a spolky k účinkování nebo alespoň jako hosty této významné a již tradiční kulturní
události.
Festival bude zahájen ve středu 26. záři v 19 hodin slavnostním večerem pořádaným u příležitosti
oslav Dne české státnosti s Čechy ze zahraničí. Dále bude program pokračovat ve čtvrtek 27. záři v 10
hodin slavnostním přivítáním zástupců krajanských spolku v Senátu Parlamentu ČR. Na programu
bude účast krajanu na tradiční Svatováclavské pouti, přijetí krajanu na Staroměstské radnici,
ekumenická bohoslužba a další bohatý program. Přehlídky souboru se uskuteční ve dnech 28. a 29.
září a festival zakončí krojovaný průvod účastníku festivalu v neděli 30. září. v 10 hod. z
Toskánského paláce na Hradčanské náměstí, kde bude i závěrečné vyhodnoceni nej úspěšnějších
souborů.
Účinkujícím tohoto ročníku bude ve dnech od 26. do 30. září zajištěno zdarma ubytování a
občerstvení. Přihlášky souboru k účasti na festival přijímá Festivalový výbor do 25. května 2012 na
adrese vera.dousova r/ scvcnravs.cz nebo veradous.praha a post.cz. Maximální počet členu souboru
je stanoven na 25 osob.
Na kontaktní adrese vvvvvv.kraianskvfesti val, eu budou postupně zveřejňovány další informace o
festivalu. Budeme rádi. pokud tuto infonnaci zveřejníte na svých webových stránkách a rozešlete ji
případnými zájemcům.
S pozdravem.
Robert Tripes a Míla Minnes. velvy slanectví ČR

CANADIAN CZECH-SLOVAK
BENEVOLENT A SSO CIATIO N

established 1913

UPOZORNĚNÍ - Letní otevírací doba v
klubu na 154 M cKenzie. V červenci a srpnu
bude otevřeno ve čtvrtek a pátek od 7 hodiny
večer. V SOBOTU bude zavřeno!

ATTENTION - new summer hours at thè club at 154 M cKenzie Street. For month
o f July and August SATURDAYS will be CLOSED. Thursday and Friday will be
open as usually from 7p.m.
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V sobotu 12. května hostila Jednota (český a slovenský klub) ve své budově na 154
McKenzie St. tradičníjarní piknik ve stylu “Zabíjačka Hala byla plná, společnost v
zaplněné bale vynikající, nálada výborná, zabíjačka a pečivo bez chyby.
Všechna čest a chvála všem dobrovolníkům, kteří se o tuto akci zasloužili.

pracovní aeru
Vilém A. Kun
Pozastavil jsem se nad článkem z českých novin, který píše. „Strach ze stáří začíná u Cechů po
čtyřicítce, trh práce je už odepsal. Po čtyřicítce na trhu práce začínají být považováni za staré a
neperspektivní ”.
Prakticky z celého svčta se můžeme dočíst o velké nezaměstnanosti lidi. Země, které ještě v nedávné
minulosti měli nedostatek pracovních sil. jako Nčmccko. dnes má 7.5% lidi bez práce. Je však stále na
tom lépe než zbytek EU a nejhorší Španělsko s 20% nezaměstnaných. Největší tragédie je však v
nezaměstnanosti mladých lidí dosahující v Německu přes 10%, v Česku 12%. Slovensko 22%
vyvrchol ující zase ve Španělsku s 33.5%.
Nemusíme brát Evropu za bernou minci, stačí se podívat doma nebo u sousedu v USA. kde v
současné době nezaměstnanost u mládeže mezi 16-24 let je katastrofálních 52.2%. Mim i se už o
ztracené generaci, která si nebude moct zařídit normální rodinný život, tak jako její rodiče. Nebo se
počítá s tím. že nám už nebude vadii, (my už zde nebudeme), až nám další generace bude spílat za jejich
zkázu.
Bude vůbec někdy možné dostat se z tohoto začarovaného kruhu? Politici a ekonomové melou
dokola o vytváření nových pracovních příležitostí ve snaze ukončit neutěšenou situaci ve svčtč. Je
6

možné do nekonečna vytvářet nové pracovní příležitosti? Zavádět novou výrobu a prodej se současnou
moderní technikou, ke které je dnes zapotřebí rnénč a ménč lidské práce? Zmiňovat se o lom co všechno
je nahrazeno počítačovou technikou a roboty je zbytečné.
Se současným přístupem k včci. nezaměstnanost bude zde asi navěky. Z tčehto faktu by bylo
zapotřebí podíval se na nedostatek pracovních příležitostí pod jiným úhlem.
Rozvojem techniky v 19. a 20. století se postupně zkracovala pracovní doba z denních 14-12 hodin
na 8 hodinovou pracovní dobu v současnosti. Proč by se v tom nedalo pokračovat i dnes a snížit pracovní
dobu na šest hodin denní práce? (Proč šest - čistě z početních důvodů). Tím by se pracovní zatížení
rozložilo na větší populaci, více lidí by mčlo práci. Společnost by byla prospěšnější a zajisté
spokojenější. V takovém smyslu vyzněl též průzkum provedený v Kanadč. který se ptal zaměstnanců,
co by si přáli nejvíce od zaměstnavatele. Většina dotázaných si přála více volna, delší dovolenou a
nikoliv více penčz.
Dovedu si představit ekonomy, zaměstnavatele, zaměstnance i čtenáře tohoto článku, jak
jednohlasně vyslovují rozhodné -"to nejde” ! Pravdou je. že “nic nejde, když se nechce” a pravým
opakem se možností otevírají. Zavedením 6. hodinové pracovní doby by se teoreticky umožnila práce
dalším pětadvaceti procentům lidí. Zní to docela jednoduše, ale jak vyřešit platy se zkrácenou dobou?
Nejsem ekonom a také neznám jak se to řešilo při snižování pracovních hodin dřív e. Zřejmě se museli
na lom zúčastnit všechny zainteresované strany. První možnost, že by zaměstnance ztratil 25% mzdy,
by 99% lidí pravděpodobně zavrhlo. Zavrhovatelé změny raději ponesou zátěž vy plácení nezamčstnaneckých podpor a welfaru ostatním lidem, kteří jsou bez práce. (Možná ve výši stejných 25
procent). Stát jiné příjmy nemá než danč od výdělečných. Tím je docela možné, že schodek, ztráta
příjmu, by ani nebyla tak markantní, rozložením daní. Přijatelnější způsob pro zaměstnance by byl.
kdyby zaměstnav atel vyplácel stejné platy jako dříve za 8 hodin a eventuální ztrátu vzal na sebe,
zakalkuloval by to do ceny produktu. To by se zase velice nelíbilo zaměstnav atelům, jenže proč? Jsou
opravdu výrobky, produkty a služby tak těsnč na hranicích cen. že žádný prostor na profit už. by tam
nezůstal?
Pro příklad se mohou vzít ceny oleje. Neustálé zvyšování cen ropy není z důvodu pokrytí nákladu,
ale za účelem horentních zisku. Také přehnané zisky bank. omlouv ané tím, že akcionáři musí mít zisky
ze svý ch penčz. ač bczpracnč. Je správ né mít zisky. Jinak to nejde a nikdy nešlo. Proč však to neplatí
také pro ostatní, kteří bez. příjmu - zisku nemají na svoje živobytí. Ještě jsem neslyšel, aby nčkdo tvrdil,
že farmář, který má také obrovské inv estice v pozemcích a v potřebné mašinérii, musí mít za každou
cenu profil. Nikoho nezajímá, že při svých nákladech ještě musí tvrdě pracov at, aby dosáhl aspoň zisk
na svoje živobytí a udržel si statek. Je docela pravděpodobné, že nejistota lidí - obava o budoucnost
práv ě vytv áří chamtiv ost z. dův odů, že nev í kolik peněz jim bude stačit k slušnému životu. Z těchto
důvodů chamtivost se stala společensky přijatelnou normou, navzdory lomu. že tento zaběhnutý způsob
mnohdy vede spíše k chudobě, když nčkdo neuváženě chce zbohatnout v loteriích, na burzách a
nezákonnými činy. které bohužel v současné společnosti jsou značně rozšířené.
Ze zamotané a nepěkné situace vyplývá, že spravedliv ější přístup k nezaměstnanosti ve světě by
pomohl všem. Nestane-ii se to tak poměrně v brzké dobč. státy se nevy hnou nepokojům ve svých
zemích, kterých je už všude pomčmč dost a navíc se můžou ještč vystupňovat. Dějiny nás můžou
poučit, že při velkých nepokojích, revolucích, nikdo nebyl ušetřen, ztratili i ti nejnahrabanější a navíc to
stálo i mnoho živ otů.
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11lèni A. Kun

Apokalyptické zvěsti o hrůzném konci lidstva nástupem roku 2012 jsou na pořadu častěji než byly
dříve. Můžeme se dočíst z mnoha pramenu a vidět v TV. že Vánoce 2011 byly podle mayského
kalendáře naše poslední. Fantazie neberou konce. Každý si může vy brat podle své preference, od
hrůzných forem zániku světa, po mírnější a až k popření jakékoliv změn} v životě naší planety. Podle
Mayu. 21. prosince 2012. skončí 5,125 roku stan kalendář a nastane počátek kalendáře nové éry, už
páté v dějinách lidstva na naší planetě. V tomto výkladu se skrý vá veliká otázka - co znamená nová
éra? Co má přinést, pozměnit a co má odnést, zrušit. Vlastní slovo "éra" má široký pojem, který by l v
dějinách mnohokrát zneužít}' vůdci různých zemí. Nový věk hlásala francouzká revoluce, která
slibovala změnit svět k lepšímu. Stal se však opak. Samozvaní spasitelé světa M an a Lenin kázali
lidstvu též novou dobu. Po těchto vůdcích skutečně nastala nová éra ve světě - věk nesvobod} a bídy
pro více než miliardu lidí a na dlouhá léta se zabrzdil pokrok.
Od Mayu se dovídáme z jejich bezpochyb jedinečném a světoznámém kalendáři, že rok 2012 ukončí
pátý věk lidstva a nastane vystupňování katastrof ve světě vedoucích k "transformaci" země. Dle
je jich proroctví dnem 21. prosince 2012 nastane konec takové form} světa jak jí známe dnes. Je tím
pokládáno konec materialistického smýšlení lidstva a přechod země do vyšších "vibrací ”, nikoli
však naprostý hmotný konec. Na výsledek nebudeme muset dlouho čekat. Rok uteče a jěště před
vánoci poznáme nakolik byla úspěšná z části optimistická předpověď starobylé a slavné mayské
kultury.
Do zmíněných mayských věků jako kousek puzzle zapadají též nedávné vykopávky v Turecké
Göbckli Tepe. nedaleko od známé hory Ararat. Archeologové na veliké ploše nalezli stavby, které
jsou zpředp} ramidové doby, jejichž stáří se odhaduje na 11-12 tisíc let. Kruhové stavby vyznačující
se velkými megality se časově řadí nikoli do naší. ale do předešlé 5. tisícileté éry (do 3. Věku). Z
civilizací, které vlastnil} prorocké schopnosti se vyjímají předpovědi arizonských Indiánu Hopi. do
značné míry shodné s mayskými. Jejich předpovědi naznačují vlnu katastrof ve světě jen jako
doprovodný jev ..očisty“, který vymýtí zlo a začne nový ..pátý svět” pro matku zemi. jak naši planetu
tradičně nazývají. "Bude to definitivní a rozhodující bitva mezi dobrem a zlem. Tento boj očistí lidská
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srdce, uzdraví Matku Zemi z nemoci a zbaví nás zkažených. ' ‘Nový svět bude dokonalý a Matka Země
znovu rozkvete ", píše se v jedné předpovědi.
Dovede si někdo představit takový svěť? Muže vůbec být nějaký jiný svět. než jaký známe dnes:
uspěchaný, hrabivý, nenávistný, netolerantní a hlučný s překřikováním jedné lži druhou? Nejsou to
opět jen krásné fráze, jaké už mnoho vládců naslibovalo v minulosti? Rovnost, volnost, bratrsví.
nebo beztřídní společnost atd.. které se nikdy neuskutečnily, zřejmě se ani nemohly uskutečnit lidstvo na to nemělo a nemá. Zřejmě z těchto příčin se musí změnit celá planeta. Dostat se do jiných
..vibrací" jak píšou Hopiové. (Obdivuhodné, že dávní Hopiové tím jaksi naráží na kv antovou fyziku
známou až v 21. Stol.)
Dnešní lidstvo, se svou současnou rozumovou schopností, ten jinačí svět. tu odvrácenou stranu, si
nedokáže ani představit. Naše současná realita a mentalita doby ve které žijeme nám to takto diktuje.
Způsoby a věci. které okolo sebe nevídáme se vymykají našemu chápání. Z těchto důvodů vymizení
lidského zla je nad naši představu, proto veliká většina lidí to pokládá za nemožné - za nesplnitelnou
utopii. Z těchto důvodu vyvstanou nesčetné otázky, které se dnes nedají zodpovědět. Človčk"racionální zvíře“ jak je ve vědeckých kruzích ave školách označován zřejmě nepotřebuje ani dobro
ani slušnost. V materialistickém světě lidská nadstavba (duševno) se pokládá za něco nereálného.
Perspektiva transfonnace. jak uvádějí Mayové a Hopiové. možná ukončí darwinovské ..racionální
zvíře” a nahradí ho člověkem s duší a s vznešenějšími potřebami. Lidské vztahy by se eventuálně
změnil}- na přirozené požadavky jako je rodičovská láska, která vytrvá až do hrobu. Rodiče milují své
děti. pracují pro ně. snaží se jim dát maximum co můžou. Tento rodičovský cit se však už na ostatní
bližní a sousedy nepřenáší.
Co kdyby najednou, jak tvrdí Hopi - "Nový svět se stal dokonalým a Matka Země znovu rozkvétala"?
Pochopit něco takového je nezvládnutelné, jelikož náš běh života je zafixovaný na zcelajiné úrovni a
vědecký svět jiný pohled na člověka ani nedovoluje. Spíše tvrdí, že vše vytváří drsná příroda z čehož
vyplývá drsnost člověka. Neznámé zvrat} jsou nevědecké, ač sama vědaz velké části používá mnoho
neprokázaných hypotéz a skoku.
Bylo by zb}tečné se zmiňovat o zimním slunovratu 2012. kdyby se nesčetná, ne-li většina proroctví
nesbihala k tomuto datu. Udivující je, že jsou víceméně v souladu se svýmy výsledky se změnou.
Dobrou i špatnou. Mayové asi neukončili svůj kalendář z nedostaku místa na kameni, jak to někteří
vtipně podávají, ale spíše měli nějaký pádný důvod. Z mnoha pramenů se můžeme dočíst, že "žijeme
v době, která nejen završí jeden světový věk trvající 5,125 let, ale zároveň jsme na vrcholu
Galaktického cyklu, trvajícího 25, 627 let, přičemž oba tyto dlouhé významné cykly končí shodně
právě 21. 12. 2012. Udivující je skutečnost, že tyto znalosti vychází od primitivních obyvatel
Mexika, kteři neznali ani funkci kola. neměli vozy ani potali} . Do těchto předpovědí zapadá také
proročtí i z Chufuovy pyramidy v Gize. Archeologové a badatelé se dodnes snaží rozluštit spousty
tajemství, jež tato pyramida skrývá. Královské komnatě se říká také místnost apokalypsy. Do stěny
jsou tam vytesány rýhy na palec vzdáleně od sebe roky, které se však v novější době mění na měsíce.
Nejpodstatnější na tomto záznamu je. že končí datem září 2001 spojeným s významnou událostí v
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nedávných letech v New Yorku. Ukončení rýh. ze kterých (dle badatelů) se dají vyčíst světové války i
doba Mojžíše, není dnes považováno za konec svčta. ale -za počátek závěrečného, apokalyptického
cyklu, do jehož konce jsme zatím nedospěli.
Jak Hopiové tak i Mayové předpovídají “transformaci, nebo-li změnu vedoucí k dosažení vyšších
stavů vědomí Drží se přesvědčení, že stvoření a zničení světa proběhlo už několikrát. Naše země
prochází vlnou katastrofpravidelně v určitém cyklu. Pokládají to za doprovod "očistného procesu”
planety. Tvrdí, že Země se takto zbavuje zla, které se na ni během trvání jednoho světa (ěiyj
nahromadí, aby se na jejím povrchu mohl vyvíjet svět nový. Tak jako svět za Noeho zničila
celosvětová potopa, náš svět má být podle Hopiů vefinále zničen ohněm
Lze k tomu přidat, že lidstvo svou včdou s nukleárními zbraněmi vy tvořilo možnost takového ohně.
Kolik zbraní se nachází ve světě nelze ani uhodnout, když i malý stát jako Izrael vlastní na 200
atomových hlavic (podle FP). Představy věštců či pisatele nezapadají do všeobecně uznaných metod
a mentality světa 21. století. Vytvářet názory nebo představy o nějakém společenském dobru a
slušnosti v současné době je přinejmenším ..nevhodné”! Který makléř na burze by se chtěl
transfomovat z nenasytného člověka na poctivého hráče v ekonomii? Který' milardář by se chtěl ráno
probudit s vědomím, žc tolik peněz nejenže nepotřebuje, ale je to nemravné? Lidé by přestali krást a o
vraždách by se mluvilo jako o chorobných výmyslech. Ze světa by se vytratilo zlo. které bohužel v
současné době je mnoha lidem potřebné.
Zmínka kmenem Hopi o konci minulého svčta potopou je zajímavá z několika hledisek. Předně je to
obdobné biblickému podání, které ve včtšinč lidí vzbuzuje dojem pohádky. Z hlediska archeologu to
však vypadá zcela jinak, ti mají důkazy, žc k potopám na mnoha územích svčta docházelo. ..Po
očistě", jak předpovídají věštci, by pro lidstv o nastal opět ten ztracený ráj. odkud podle nich bylo už
několikrát vyhnáno. Posunemc-li fantazii jčštč dál. můžeme uvažovat žc s Adamem (člověkem) a
Evou třeba ani nebyl jen tak ledabylý příběh. Možná, že obrazně reprezentovali tehdejší civilizaci,
která najednou ..cosi" ztratila, byla přetransformována - vyhnána z ráje. Najednou zjistili že jsou
..nahatí" jak to píše bible! Je docela možné, žc zjistili jčštč nčco mnohem horšího než nahotu.
Nejspíše ztrátu nesmírných schopností pro nás nepředstavitelných. Ztratili schopnosti s kterými
dokázali téměř cokoliv. Stavět pyramidy, převážet statunové megal ity. dopravovat se z místa na
místo, komunikovat, najednou bylo vše to tam a život člověka už nebyl tak snadný. Uchýlili sc opět
do svých chýší, které si museli vybudovat. Už nestačilo jen utrhnou plod v rajské zahadě. ale k
zahnání hladu lovili zvěř.
Nakonec však stále zbývá ta hlavni otázka "co sc vlastně stane 21. prosince 2012" ??
“ Nestane se nic” ! Takové tvrzení je velice prozíravé pro každého. Budc-li jeho tvrzení pravdivé,
dotyčný je znalec, věděl to. A v případě kdyby neměl pravdu, nikdo se ho už nebude ptát. Buď
budeme se vším u konce, nebo budeme mit jiné starosti!

t
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Výroční zpráva winnipezské odbočky CSSK
2011-2012
Seznam akcí odbočky:
•
•

•
•
•

•

Návštěva a setkání s krajany s panem velvyslancem ČR v klubu při jeho cestě do Minitonas;
Opět vydařený tradiční piknik na farmě bratra Dobrovolného byl jako obvykle hitem sezóny.
Opékání vepříka na konci letní sezóny je zajetá tradice, které se těší mnozí naší krajané. Jako
každý rok i letos se sešlo dobré číslo krajanu a s nimi dobrotek a pochutinek na dva dlouhé stoly. A
počasí jak na objednávku;
Účast a pomoc při orgranizací akce Společnosti přátel Wenzlových :
Přednáška pana profesora Václava Smila - Nej istá budoucnost Severní ameriky a Evropy;
Přednáška manželu Sailerových o jejich cestě na Island. Eva a Míla mají na Islandu dobré přátele,
takže jejich návštěva nebyla jen prohlídkou přírodních a kulturních památek, ale měli možnost
dozvědět se od domácích jak se na Islandu žije, jak pracuj í politické, pravomocní a vládní orgány.
Některé detai ly byly pak nadm íru zaj ímavé ;
Účast paní Heleny Stclšovské na několika týdenním kurzu v České republice Jak vyučovat
češtinu, sponsorovaná Ministerstvem zahraničních věcí ČR.

Ráda bych na tomto místě zdůraznila, že prakticky všechny akce se konaly za aktivní podpory či
účasti členů Československé podpůrné jednoty. Jeden z dalších důkazů prohlubování spolupráce
mezi odbočkou Sdružení a Československou Podpůrnou Jednotou je nová koordinace vydávání
našich časopisu Říčka a Pramen. Oba časopisy by měly vycházet každé 2 měsíce a mčlv by se dostat
do rujou všem členům Jednoty i Sdružení. A pozor novinka, které jste si doufám všichni všimli - i
Pramen má již barevnou přední stránku!
Dost z nás se diodi dívat na české a slovenské filmy do klubu vždy s dobrou večeří. Výborná je účast
na oslavách Mikuláše pro děti. kterou klub pravidelně pořádá již léta.
Jeden z našich velkých úspěchu je naše škola češtiny. Školu vede úspěšně již řadu let Helena
Stelšovská bez nároku na jakoukoliv finanční odměnu.
Česká komunita v Manitobč utrpěla minulý rok na podzim těžkou ztrátu. Našemu čestnému
konzulovi. Vilémovi Randovi nebyl obnoven mandát na další období. To znamená, že jsme ztratili
naši oporu, naše přímé spojení nejen se zastupitelskými orgány České republiky, ale i naše přímé
spojení na zástupce jiných zemí zde v Manitobč. Co se týče veškerých služeb, které Vilém naši
komunitě poskytoval, budete si muset zajet do Toronta či Calgary (? - ověřit než vyrazíte). Žádného
vysvětlení se nám nedostalo ani od Generálního konzulátu v Torontu, ani z ambasády v Ottawě. Jen
ujištění, že Vilém Randa konal svou práci poctivě a že i přes doporučení Torontského konzulátu
Ministerstvo zahraničních věcí mandát neobnovilo. Tolik z oficielních zdrojů. Naše odbočka i
Československá podpůrná jednota poslal i dopisy se žádostí o vysvětlení na MZV a současně kopie do
všech kanadsko-čcských-slovcnských periodik. Na odezvu stále čekáme.

Co se tyče našeho jiného spojení se světem - webová stránka winnipežské odbočky ČSSK je také
pravidelně obnovována aje jedním ze zdrojů informací o naší odbočce a našem Klubu pro celý svět.
Dalši plány do budoucna - moc ráda bych zopakovala akci jako byla přednáška pana profesora
Smila. Václav Smil. profesor manitobské university je vyhlášenou, světovou kapacitou na otázky
společensko-enviromentální. Prof. Smil je také autor nčkolika desítek publikací na toto téma a
intensivně přednáší na světových konferencích a vědeckých fórech. I když. nebo právě proto, že
přednáška byla v angličtině, byla hala jednoty tak nabitá jak tomu snad ještě nebylo od koncertu
Ivana Mládka. Slevit z nároku na češtinu či slovenštinu v těchto akcích je myslím jedna z cest jak
přilákat mladou generaci a zájem kanadké veřejnosti. Cesta, kudy budeme muset jednou jít.

Eva Sailerová
Předsedkyně odbočky
dne 11. března 2012
Počet členu: 32. z toho 19 senioru

Ohlasy čtenářů: Ještě jednou

Přednáška Profesora Smila
(Nejistá budoucnost Severní ameriky a Evropy)
Před pár mčsici prostory CCBA přivítaly významného hosta, profesora Václava Smila. který i
přes svůj úporně nabitý program souhlasil přijít a poskytnout přednášku pro členy CCBA a jejich
hosty. Profesor Smil mimo jiné studoval i na Univerzitě Karlově v Praze a v současné době působí
jako Distinguishcd Professor in the Faculty of Environment na Universit)' of Manitoba. Dle údajů z
jeho oficiální webové stránky byl profesor Smil v předešlém roce zařazen magazínem Foreign Policy
mezi 100 nejpřednějších "global thinkers". a jak jsem se dozvěděla od Joe Dobrovolného, rady
profesora Smila často vyhledávají lidé vlivných jmen jako Henry Kissingcrnebo Bill Gates.
V onen večer, kdy se přednáška konala, se sál CCBA zaplnil nevídaně. Jediné místo nezůstalo
volné a všichni s napětím očekávali nadcházející dění. Profesor Smil. který za svůj život vydal přes
30 knih a více než 400 vědeckých prací, působil velice skromně, avšak jistota s jakou prezentoval
fakta, jenž podpořil nepřeberným množstvím statistik, byla ohromující. Prognózy a trend), které
naznačovali více než nejistou budoucnost, udělal) hluboký dojem bezmála na všechny přítomné v
sále. Témat, jichž se profesor Smil dotknul, bylo požehnaně, ale několik z nich jasně utkvěly v mysli i
pár měsíců po jeho přednášce.
Proces globalizace. který spojuje svět) různých kultur a národností v jeden díky dopravním
prostředkům poháněných produkt)- z ropy, je podle doktora Smila fenomén, jaký lidstvo už
pravděpodobně nikdy podruhé nezažije. Jedním z důvodu není ten. jak se mnozí nesprávně
domnívají, že zásob) ropy a jiných paliv či nerostných surovin budou jednoho dne vyčerpány, ale ten.

žc až dojde k vyčerpání snadno dostupných zásob těchto surovin, zbudou už jen ta ložiska, která
budou vyžadovat novou, finančně neúnosně nákladnou, technologii na jejich získávání a zpracování.
Cena ropy za barel pak následně vzroste astronomicky, což pro svět závislý na technologiích
vyžadujících ropné produkty bude mít dalekosáhlé důsledky.
Další fenomén, jenž je v poslední době tématem mnoha diskuzí, je přelidnění planety. Podle
profesora Smila však k ničemu takovému, jako je nezadržitelná populační exploze, nedojde. Jak
statistik\ ukazuji, populace mnoha zemí na svčtč naopak začínají stárnout. Japonsko přijde na řadu
první a v současné době je na tom. co se procesu stárnutí populace týče. nejhůře, ale ostatní,
především země západního světa, mu pohotově sekundují. Se stále se snižující porodností musí
jednoho dne neodvratitelně dojít ke stavu, kdy lidí na penzi bude více než pracujících. Zdravotní
systémy budou ještě více přeplněny lidmi, kteří se můžou těšit dlouhému životu komplikovanému
chronickými zdravotními problémy, nad kterými má moderní medicína pramalou moc. a kteří
vyžadují péči. Kdo jim ale tuto péči poskytne, když lidí schopných práce bude nedostatek ve všech
sférách?
Profesor Smil hned na úvod své přednášky upozornil, žc předpovědět budoucnost neumí, a ani se
o to nepokouší, protože žádné předpovědi se nikdy nevyplní. Potvrdil ale. že to. co lidstvo čeká v
příštích několika dekádách, nebude hezké. Podle něho jsme teď jen na začátku tohoto procesu - jsme
ve stádiu, kdy se věci teprve začínají rozvinovat. Proces to podle profesora Smila není
neodvratitelný, ale neodvratitelným se zdá. když se jeden zamyslí nad řešením, které profesor Smil
navrhuje. Stačí prý- jen. když se lidé uskromní ve stylu svého života, a přestanou si nenasytnou
hamižnost a chamtivost plést s touhou po pohodlí. V západním světě tento trend konzumerismu zašel
tak daleko, že naprostá většina lidí nemá žádné úspory. Ba naopak, většina z nich žije v dluzích a
neostýchají se vzít si úvěr, jen aby si dále mohli, jako ostatní okolo nich. žít nad své skutečné finanční
možnosti. A proto to zřejmě ani nemohlo dopadnout jinak, než že kdysi bývalá první světová
ekonomika Spojených Státu je teď pinč závislá na Číně. Smutná zpráva pro nás žijící v zemi
javorového listu je ovšem ta. jak profesora Smil říká. že když Americká ekonomika zkolabuje.
Kanadská půjde hned za ní.

r .

Osobnosti a osoby na které budeme vzpomínat:

President Václav Havel (f75) 18.12.2011. spisovatel, dramatik
Ctirad Mašin (t81). 13.2.2011. bojovník proti komunismu
Josef Škvorecký (f87) 3.1.2012. spisovatel
Arnošt Lustig (t84) 26.2.2011. spisovatel
Z České republik) jsme obdrželi smutnou zprávu o úmrtí našeho věrného čtenáře a přítele
winnipežské krajanské komunity pana Josefa Hlubučka. bratra našeho bývalé předšed)
Františka Hlubučka. Upřímnou soustrast rodině Hlubučkové od nás všech.

Božena BOHNA October 6, 1938 - April 20, 2012
It is with grcat sorrow we announce thc sudden passing of Božena
Bolina on Friday, April 20,2012. Forevergiving, herkindncss and
caring touched the lives of many. and her love and devotion to
familv w as cndlcss. Those she knew vvere immediately enibraccd
by her wannth. charm and gentle nature. She was thc kindest. most
honest and selfless soul we knew and we thank the Lord fortaking
herhand peaccftilly and without pain. to be with herbelovcd Mom.
Her light will shine brightly forever. Božena is survived by her
loving husband Fridrich (Frici), son Juraj and w ife Sondra, and her
prcciousgrandkids. Gabrielle and Addison.
Forourmany friends in Winnipeg, a Cclcbration of Bozena's life is
being planned to také place in Winnipeg to ward the end of May. Photos, memories and condolences
may be shared w ith Bozena's family through www.evanjstrong.com. Mom prayed daily to see a eure
for her grandson Addison, and would have greatly appreciated donations made to the J.D.R.F.
Juvenile Diabetes Research Foundation (2550 Victoria Park Avenue. Suite 800. Toronto. ON. M2J
5A9, www .jdif.ca), in licu offlowers. {Převzato a upravenoz ÌVimupegFivePress)

Telč
Obdrželi jsme od našeho českého
čtenáře pana Stanislava Dvořáka
(druhý zleva), kterého si mnozí
pamatují z jeho návštěvy u nás ve
Winnipegu. Pan Dvořák je předsedou
Společnosti přátel Kanady a RCI.
dobrovolnou zájmovou organizací
(sdružením), založenou 7. dubna 1990
v Telči za přispění kanadského
zahraničního rozhlasu Radio Canada
International v Montréalu. Hlavní
činností společnosti je rozvíjení vztahu
s krajanskými organizacemi v Kanadč a
vztahu na nevládní úrovní mezi ČR a
Kanadou v oblastech dějin a historie,
k ul t ur y, u mě n í , v z d ě l á v á n í a
humanitárních akcí.
-Děkujeme.

V alerie R e v m o n d se v r á tila

V patek 16. /á ti navštívila lelé velvyslankync Kanady v ČR Valerie Keymond. l*ozorným ¿tcnáKim T L nemusíme připomínat, že je to její druhá návštěva města. Na
snímku liony Jeníčkové v doprovodu starosty Romana I atiese a prezidenta Společ
nosti přátel Kanady \ t l i Stanislava Dvořáka při proeházee po namčsti.

Vážení krajané,
děkujeme všem, kteří akce Sdružení podporují, alej ak se říká “v číslechje síla”.
My silně věříme, že celonárodní Sdružení má ještě stále funkci ve spojování naší
krajanské obce jak s kanadskými, tak i českými a slovenskými úředními orgány a pro
reprezentaci a propagaci České republiky a Slovenska.
Započítejte se znovu do členských řad!
Vyplněnou členskou přihlášku (níže) odstřihněte na tečkované čáře a zašleta na adresu:

Czech and Slovák Association of Canada
Winnipeg Branch
P.O. Box 1732
Winnipeg, Manitoba
R3C 2Z9
Datum____________
Jméno a pří jmem.....................................................................................
Adresa.....................................................................................................
Telefon....................................................................................................
Jsem členem winnipegské odbočky Českého a Slovenského Sdruženi...
Přeji si stati se členem odbočky Českého a Slovenského Sdruženi........
Přikládám členský příspěvek $20 za člena/členy (pod 65 let)...............................$
Přikládám členský7příspěvek $5 za člena/členy (nad 65 l e t) ................................$
Dai' na činnost ČSSK Winnipeg............................................................................. $
Příspěvek na vydáváni Pramene............................................................................ $
Celkem................................................................................................................... $
Podpis
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Dostali jsm ev poště. Pokud má někdo zájem, navažte přím é spojem.
Vážené krajanské sdružení.
Dovoluji si Vás oslovit s vírou, že Vás náš email zaujme a vybídne Vás ke spolupráci a
podpoře našeho úsilí. Jako Česká nezisková organizace vydáváme národní geografický
magazín OBZOR. Jeho podobu naleznete na www.e-obzor.cz . Vše potřebné najdete na tomto
webu. Redakce má v úmyslu v nejbližších dnech zvést novou rubriku s názvem Krajánek,
která by mě la představovat krajany v zahraničí a jejich postřehy ke geografii země ve které
žijí a pracují. Velmi by nás potěšilo a pomohlo pokud o této možnosti dáte vědět širokému
okruhu krajanů, aby se mohli zapojit a případně pomoci.
A zejména dáli o sobě vědět. Uvítáme fotografie s texty popisujícími události či akce
zobrazené na fotografiích. Pomozte nám prosím realizovat tento záměr a kontaktujte nás na
tomto emailu, nebo na mama@tiscali.cz.
Děkujeme za Vaši odpověď a přejeme jen vše dobře.
Za o.p.s. Formica Radek Tomášek editor.
Kanadská Česko-Slovenská Podpůrná Jednota (Mub)
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 winnipegskau
odbočkou Českého a Slovenského Sdružení v Kanadě pro krajany v Manitobě ajinde ve světě. Vychází
čtyřikrát do roka.
Adresa: Czech and Slovák Association of Canada, Winnipeg Brandi, Attn. Pramen, P.O. Box 1732,

Winnipeg, Manitoba Canada, R3C2Z9
Připravuje redakční kroužek: Eva Sailerová, Míša Gogela, Jiřina Kunová a Shelley Sweeney. Fřavidelný
dopisovatel Vilém A. Kun..

Časopis je posílán zdarma, ale jsou vítány dobrovolné příspěvky na úhradu režie.
Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení, úpravu i případné odmítnutí příspěvků. Podepsané články
nemusí vyjadřovat názory redakce a vydavatele.
Úkolem časopisu je udržovat kulturní hodnoty našich předků, prcbouzet, pěstovat a udržovat
krajanskou pospolitost. Napomáhat k udržování demokratických ideálů a mravních zásad v Kanadě i ve
staré vlasti. Spojovatnás 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 přisp ěvky, nápady a komentáře. Rádi od vás uslyšíme.
Redakční telefon (204) 487 0186, e-mail adresa: evasailer@shaw.ca nebo (204) 256 3713,
mishagogela(3jshaw. ca
Informace o ČSSK odbočkách sdružení najdete na Internetu na adrese www.cs skca

