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Srdečně děkujeme všem, kteří nás finančně podpořili.
O Z N Á M E N Í - letní otevírací doba v klubu skončila a klub je od 6. září otevřený čtvrtek,
pátek a sobota od 19:00 hodin večer.

První společenský večer bude
VEČERE S FILMEM, v sobotu 29. září, 2012
Šéfkuchař František Ryšlavý připraví:
- rohlíčky s máslem
- vývar s játrovými knedlíčky
- svíčkovou na smetaně
- houskový knedlík
- ořechový dort

Všichni jsou srdečně vítáni!
Více informací najdete na straně 16!

Informace o činnosti Sdružení a jednotlivých odboček,
electronickou verzi Pramene ajiné krajanské publikace
najdete na
Odbočka W innipeg

www.cssk.ca
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Žádost o pomoc při nalezení osob českého pnvodu v Kanadě

Obracíme sc na krajanskou veřejnost s prosbou o pomoc při nalezení osob českého původů v
Kanadě pro neuzavřená pozemková a dědická řízení, vedená na území ČR. Hledáme:
Pana Jaroslava ZAFOUKa, syna Jana Zafouka, soukromého zemědělce, který byl nucené
vystěhován v padesátých letech minulého století. Rodina Zafoukových (manželé Jan a
Dobromila, dcera Jana a syn Jaroslav) bydlela ještě před cca 15 lety v St. Laurent. QC.
Potřebovali bychom kontaktní adresu pana Jaroslava, telefon, popr. kontakty naj iné členy rodiny
(napr. děti pana Jaroslava).
Paní Irene REJMAN, provd. Semencová, rozená Jiřina Wágnerová, která žila před svým
odchodem do Kanady v r. 1982 na Mladoboleslavsku. Manželé Scmcncovi bydleli ve
Vancouveru, po rozvodu se pak pí. Rejman přestěhovala do Chillivvacku, BC. Současné bydliště
ani kontakty nejsou známy.
Přibuzné paní Věry Edcnové - Hermannové, rozené Glascrové. John Jan EDEN zemřel
14.9.2009 v Oakville. ON. Paní Věra zemřela v Kanadě cca před rokem. Manželé Edenovi měli
syna Williama EDEN a dcery Sandai a Lindu, provdanou LITVACK. William EDEN se oženil s
Glorií a mají děti Anthonyho, Remy a Elyse, před cca 4 let}- bydleli ve Vancouveru, BC. Dcera
Linda byla provdána za Bruce LITVACKa. děti se jmenují Emily aTara. před cca 4 lety bydleli v
Montrealu. QC. Pokud byste věděli alespoň o jednom členu rodiny, prosíme poskytněte nám
kontakt (telefon, adresa, e-mail).
Za spolupráci děkujeme.
Mgr. Ivana Krahulcova, konzulka. Zastupitelský úřad České republiky v Ottawe
613-5623875x22
consular.ottawa@embassy. mzv. cz

Dobrý den,
při návštěvě Kuby v letošním březnu jsem poznal, že tam jezdí velké množství Kanaďanu.
Rád bych sc zeptal, zda nelze něco zjistit o panu Jiřím Valovi z Olomouce, který- emigroval
do Kanady v roce 1968. Byl to můj spolužák nyní ve věku 66 let. Pokud byste o něm věděli,
prosím o nějaký kontakt, rád bych sc s ním sešel pokud žije a pokud by to šlo třeba na té
Kubě.
Tak uvidíme, děkuji za každou zprávu.
Jiří Fcistl, Česká republika, Prostějov
e-mail: iirifeV mvbox.cz
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"So. how do you likc it hcrc so far?" byla první otázka Gem my. novopečené manželky našeho
nejstaršího synovce Davida, když jsme konečné našli společnou minutku bčhem svatebního večera.
"Herc" znamenalo ve skotském Glasgowě. Po prvním dnu náporu glasgovského přízvuku to byla
otázka pronesená krásnou, skoro až severoamerickou angličtinou, kterou Gemma pochytala při jejím
předešlém pobytu v Kanadč. Vzhledem k tomu. že jsme ve Skotsku byli teprve druhý den a neměli
moc času na nějaké prohlídky, troufla jsem si alespoň okomentovat naše první pokusy o domluvu.
"Zatím jsme neměli moc času se porozhlédnout, ale navazujeme přátelské vztahy a pokoušíme se
pochytat z "galštiny” co můžeme. Včera na letišti nás vyzvedli Clair a Thomas (sestra a švagr
Gcmmy) a přes to. že se Thomas snažil co mohl, Clair musela překládat. Rozumět Clair není žádný
problém. Thomas, to je nčcojiného.” KodpovČdi byl přidaný široký, dobrosrdečný úsměv. "Thomas
mluví strašně rychle. My jsme mu řekli že musí zpomalit, ale jeho řeč nemá co dohromady s
galštinou! To je glasgowština! Nato si zvykneš.”
Po slavnostní večeři, včetně tradičního skotského haggisu - v moderní úpravě dobrá pochutinka - se
rozjela zábava vedená hlavně omladinou a ta se vyrovnala tomu co známe v Manitobč. Po ukončení
standartního svatebního roztancování - nevěsta/otec, ženich/maminka a pár dalších výměn - mládež
zabrala parket a sem tam se objevil starší taneční pár na kolečko ke své oblíbené muzice. Slova se
nedalo prohodit pokud si člověk netisknul vykřičet si hlasivky. Ale přece se nám podařilo vyměnit
pár slov s domácími a s ušima naostřenýma se dalo rozumět a domluvit.
Jen nevím jestli bylo vydané avizo být ke kanad'animi shovívavější
nebo jsme náhodou narazili na pár přízvuku nám přijatelnějších.
Rozhodně, kdybych se měla živit odposloucháváním těchto skoCáku,
tak bych si. jak se u nás říká. nevydělala ani na studenou vodu. No
prostě hantýrka, za kterou by se nemusel stydět žádný brněnský
plotňák'. Hantýrka, na kterou, přes všechnu snahu, bohužel, jsem si
nezvykla. Múj výlet do Skotska se dá tudíž definovat co by "týden
zaostřených uší”
Tak že, raději než se vyptávat kde co je, posbírala jsem pár tištěných
průvodců nabízených v hotelovém foyeru a vydala se na prohlídku
našeho okolí. První z jednodenních výletu byl do Glaschu, tedy do
Sí. Mungo Cathedra/, Glasgow Glasgowa. Třetí největší město Velké Británie leží na březích řeky
Clyde a historií zasahuje do dob před římskou kolonizací. V šestém
století pak Sv. Mungo založil na místě dnešní glasgowské katedrály první kostel, kolem něhož se
začalo mčsto rozrůstat. Katedrála začala nabírat dnešní podobu na začátku 13-tého století, je
postavená v klasickém gotickém stylu a je jedinou skotskou katedrálou, která přežila bez jakékoliv
pohromy nebo změny dobu anglické reformace. Masivní kamenná stavba je dneska pod téměř stálou
opravou a konzervátoři se pokouší zachránit exteriér poničený sazemi a chemickými polutanty
spojenými s dobou slávy glasgowských hutí a loděnic. Externí ztracená krása tesaného pískovec je za
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to perfektně dochovalá ve vnitrní výzdobě a návštěvník má
na co hledět. Industriální revoluce zasáhla tvrdě starý
Glasgow. Staré město, které vyrostlo na březích řeky Clyde
muselo ustoupit masivní výstavbě loděnic a nastupujícímu
těžkému průmyslu. Vnitřní město se změnilo v obchodní
centrum a dnes se chlubí bohatstvím viktoriánské
architektury. Doba slávy velkých glasgowských loděnic už
dlouho pominula a stará opuštěná nábřeží jsou posázená
moderními stavbami konferenčního centra s auditoriem,
kterému nikdo neřekne jinak než “armadilo”, muzea
moderní technologie a přírodních věd a dalších. Čeho si
opravdu nejde nevšimnout je systém perfektních silnic, podjezdu a nadjezdu, perfektně označených
knihových křižovatek a vychovaných řidičů. Zapněte blinkr, že potřebujete měnit pnih a máte volné
místo. Žádné troubení a vyhrožování “jak si to dovolujete najet přede mě!” - míním tím Česko a
Winnipeg!
Po plném dnu prochozeném většinou v prši-plášti a pod deštníkem (je lépe se nespoléhat na statistiky
o počasí a deštník u sebe mít) byl další výlet pohodička. V pondělí, v šest hodin ráno jsme s partou.
nám už trochu známých svatebčanu, nasedli na minibus a nechali se
přepravit s Glasgowa do Fort William, největšího městečka skotské
západní vrchoviny “western highlands”, schovaném pod západním
svahem nejvyšší hory v UK, Ben Nevis. Tam jsme přesedli na
populární výletní vláček "The Jaco bite". Několik vagonu tažených
vyleštěnou parní lokomotivou, použitou ve filmech Hany Potter
pod jménem “Hogwarts Express”, se vydalo na cestu přesně o
deváté směrem na západ. Prvních asi dvacet kilometrů se táhne
kolem pobřeží loch Eil a po přejetí glenfinnanského viaduktu
(nejpopulámější fotografovaný železniční most v UK) začal
stoupat do kopců
západní vrchoviny.
Po obou stranách
se rozkládala nád
herná zeleň. Vzalo
mě to nějakou
Glenfinnanský viadukt
chvíli než se mě
podařilo odstín té
zeleně definovat - “harper green!” Na vysvětlenou:
v osmdesátých létech, v době velké slávy rozši
řování systému kanadských národních parku jsem
měla možnost pracovat v plánovacím oddělení
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Glenfinnan on Loch Shiel

Parks Canada. Součástí procesu byla serie veřejných diskuzních fór, na která jsme připravovali
grafické panely vystihující různé varianty návrhu. Veškerý materiál musel projít "domácí" kontrolou
a kontrolní komisi předsedal jistý Douglas Harper. Barvy na panelech jsme mohli použít dle svého
oka. Kromě zelené. Ta musela být "Pantonc 376”. Ne vždycky nám ten odstín seděl, ale vždycky byl
začleněný. Zásoby jsme měli na měsíce dopředu. Jméno “Pantone 376 "jsme používali pouze při
objednávání, jinak to byla "harpergreen” a
Douglas Harper byl Scotsman. Po
dvacetipěti letech konečně vysvětlení.
Barva se musí vidět.
A do kopce se pokračovalo. Necelých
deset kilometru za viaduktem jsme se
vyšplhali na nej vyšší bod cesty a spustil i se
dolu na pláně mezi Glenfinnanem a
Lochailort. Kolem dokola jsme byli
obklopeni obrovskými, vysokými ale
zaoblými kopci. Po obou stranách plno
jezírek, potoku a říček a všude ta
neuvěřitelná zelená. Za Lochailortem to
bylo nahoru adolu, do leva a hned do prava
a jeden tunel za druhým. A zakaždým nové Mallaig, Scotland
překvapení. Přes Blcasdalc a Arisaig do
Morara odtud mírným svahem dolu na konečnou do Mallaig. Malebný přístav s rybářskou zátokou a
stanicí trajektu na ostrov Skye. Městečko samo je maličké, s každým daihým domem zařízeným pro
turisty s jídelnami a s nabídkou vynikajících, čerstvých "fish and chips”.
Jako každý organizovaný jednodenní výlet i
tento měl časový limit. Po dvou hodinách
procházky a pozdním obědě jsme nastu
povali znovu do vláčku na cestu zpčt do Fort
Williams. Prohodili jsme si strany a tak na
zpáteční cestě jsme se kochali pohledem na
siluety ostrovu Rum, Eigg a Muck než jsme
změnili směr na východ. Do Glasgowa jsme
dorazili pozdč večer, v pravý čas odpočinout
si a vyspat se na další den, tentokrát na turu
Edinburghu.
Edinburgh - masivní, starobylá, historií
dýchající metropole Skotska. Jeden den na
prohlídku je k smíchu. Tak jak na každé staré.

O

velké, historické město týden by bylo asi tak
minimum. Impresivní cdinbuighský hrad na
vysoké skále uprostřed starého města táhne jak
magnet a člověk rychle ztratí pojem času
procházením se mezi nádvořími a hradbami tak
jako v uličkách starého města. Mamč byste
hledali pastelové barvy pražských ulic.
Kamenné fasády jsou norma. Původní světlý a
červený pískovec je přemalovaný šedinou stán.
Zručnost a dovednost starých stavitelů na vás
hledí ze všech stran. Nejlepší je zapomenout na
neustálé vlhko, mrholení a nějaký ten deštík a
raději se vžít do krásy vytvořené starými mistry.
Jen jeden den, ale zážitek na dlouhou dobu.

St. Giles Cathedra!, Edinburgh

Tři dny strávené kolem svatby a dvou zářících a spokojených mladých lidí a tři dny na cestách za
každého počasí (občas jsem mrkla jesli mě nerostou blány mezi prsty na nohách, jak jsem už řekla,
nezapomeňte deštník a dobrou obuv do mokra) a by l čas Skotsko opustit a vydat se na cestu domu, ale
ne přímou cestou. Glasgow - Winnipeg by bylo jednoduché. Cestu jsme si zpestřili zajížďkou přes
j ižní Moravu, ale to snad až příště.

- Misha Gogela

vylloje (Má P,i;o,
nifcdo nemá ponětí jot moc mě lady
scliágíš pň i/ycřiyfáuánt ušeeíi těch
háěbíi a oáseí? a opftaiwánt fé mojí
mo/imJŠfmij do sptái/né ěešfimj.
Co btjeli dopa aspoň ga jedno
“samog^řejmě”.
o\íaegdy budu i/gpomínaf,
(voje JUislia

Cokoliv jsme na tobě milovali a čemukoliv jsme se obdivovali, trvá a potrvá v očích všech a ve
věčnosti času. (Tacitus)
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Kdo jc náš ..Joe“? Samozřejmě pan Josef Dobrovolný z
fanny, kde žije a prospívá se svými pozemky, krásným
trávníkem a kytičkami a hlavně zahrabaný ve svých
počítačích, které tam lidé nosí na opravy, na oživení nebo
jen změny, požadované nejen panem Gatesem. ale i
ostatními výrobci. Lidé nasáklí kom putě rv chtějí věčné
aktualizace, nejnovější gadgcts. vynálezy nebo zlepšení na
počítačovém poli. A náš Joe, ač s časem na štíru, ochotně
krabice technologie opravuje, předělává, dává rady po
telefonu za velice mírné ceny, někdy jen za lahvinku vína.
To nejen že má rád. ale zřejmě mu dává inspirace adostává
ho do nálady ty bedny přivádět k rozumu, aby lidem
sloužily.
Dobrák Joe, milovník přírody a komputerů, který’ má
kromě jiných dobrých vlastností tu nej lepší pro nás
krajany, že je oddaným český m vlastencem, až do skonání ! Joe vinař
Není divu, že krajané, Češi a Slováci, se až diví, co
všechno Josef, kterého jsme si přivlastnili „Náš Joe”. dokáže udělat pro krajanskou společnost.
Začnu s naším posledním piknikem ,v pořadí už 18-náctý, který’ se konal letos 25. srpna na fanně
Josefa. Řeklo by se „krajanský piknik", protože seto provádí v krajanském duchu, ale zrovna tak jsou
vítání kanadští přátelé. Joe je ve všem štědrý’. Cuně, které se objedná a vypeče na rožni do zlatova, se
zatím nikdy celé nesnědlo. Nebyl snad rok, aby lidé nedostávali výslužky. K pití je koupené pivo, soft
drinky. Lahodná vína, červené i bílé, jsou od Josefa, který’ už od nového roku myslí na krajany a
vyrábí jc. Řekl bych ve velikém (někdy až 6 demižonu najednou) tj. 130 litru. Navíc se přidal do
městské party, která vyrábí Cabernet
Sauvignon z hroznu dovezených přímo z
Kalifornie, kde Josefův podíl jc zhruba asi sto
li tro vý. Toto víno js em nazval
..Kmotrovské7’! Proč „Godfathcrs”? Kvalita
tohoto vína daleko převyšuje ostatní
domácky vyrobená, a tak je nabízí jen
blízkým přátelům a hlavně přítelkyním.
Nicméně myslí i na ostatní účastníky pikniku
tím. že dělá mix, to je, že vylepšuje ostatní
vína s procenty kalifornského. Piknik
ukončím tím, že Joe nedělá všechno sám.
protože naše milé manželky a ženy se
postarají o to ostatní. Mísy různých salátů a
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pečivá od posvíccncckých koláčku, přes dorty a zákusky
jsou na výběr podle chuti. Vše je popravené na stolech ve
vyklizené garáži a každý si nabere podle chuti a hladu.
Pití je též samoobslužné podle výběru ažíznč.
Po tomto popisu jistě lidi zajímá, jak to vypadá s
financováním celého podnikání. Jednoduše! Po hodech,
naše milá pokladní, kdy ještě lidé jsou schopni si sáhnout
do kapsy pro peníze, obejde s krabicí od bot a každý podle
své spokojenosti vloží do ní částku peněz. (Spokojený
člověk dá přiměřenou částku a možná štědřeji, než kdyby
kupoval lístky na jídlo dříve, než to ochutná). Snad z
tohoto důvodu piknik za 17 roku ještě nebyl prodělečný.
Spíše nějaký dolar zůstal i do kasy.

Joe včelař (společně s Vildou Kimem)

Vrátím se ještě ke statku Josefaatomu, jak se stal brněnský chlapce farmářem. Zjeho vyprávění vím,
že jako školák jezdil o prázdninách na statek své tetičky, samotu bez elektřiny, kde „přirostl k rodné
hroudě". Byl to kdysi historický „Pabovský mlýn“, jméno rodinné usedlosti zkomolené časem na
„Bábovcc“ u Hlubokých Mašůvek na jižní Moravě. Tam si chlapce Jozífck oblíbil tu nejtěžší a
nejvíce nezáviděníhodnou práci, práci soukromého sedláka v
komunistické ČSR.
Poměrně krátce po emigraci do Kanady se rozhodli s manželkou
Janou zakoupit pozemek asi 20 km za Winnipegem. V roce 1974
tam postavili dum. Když už měl Joe pozemky a dum, tak vyhrnul
rukávy' na farmaření. Zakoupil potřebné, i když velmi staré stroje a
zasel pole pšeničkou. Přišla doba žní, pšenici vykombajnoval. ale
sýpky neměl. Tak co teď s ní? No přeci zaveze se
to doelevátoru (výkupu) kam to vozí také ostatní
farmáři. Joe se s veselou tváří s nákladem pšenice
dostavil k elevátoru. Vezu vám pšeničku, vyhrkl
na zaměstnance skladu. To je fajn, zněla
odpověď, kde máte „permit"? Josef ani neměl
tušení, že na prodej obilí bylo tehdy potřeba od
úřadu povolení, bez kterého výkupce nesmí od
farmáře obilí odkoupit. Jožko, otočil náklaďák a
doma to na dvoře vysypal na hromadu a přikryl
plachtou. První úroda čekala až do Vánoc než
našel kupce, majitele vepřínu.
Dnes už Joe nefarmaří, používá jen dvůr s
pěkným trávníkem a velikou zahradu a ostatní
pole pronajímá sousedovi. Zajímavá byla ještě N
led„m a!e rozhodně ne poslední zábava:
pnhoda pn první navsteve jeho otce v Mamtobc j oe uzenář

v roce 1976. Syn pyšný na svůj statek ukazoval otci svoje království, když otec se zeptal: ..Kam až to
sahá"? „No, až k těm stromům na obzoru, pul míle daleko, celkem 16 hektaru" zněla odpověď.
„Synu, nevím, nevím, jestli jsi udělal dobře" pravil otec, udělal jsi velikou chybu, přijdou komunisti a
seberou ti to!"
Rozepsal jsem se o pikniku, kde Joc hraje primární roli, ale je ještě mnoho skutečností o kterých jc
nutné se zmínit k dokreslení charakteru Josefa Dobrovolného. Lidé velice často připomínají, že Joe
už má ve svém jménu být dobrovolník. Je to pravda, jelikož Josefa neodradí žádná práce, která je
prospěšná a má význam pro společnost. Mnoho lidí ho potkalo v našem folklorámském pavilonu
"The Heart o f Europe", kde většinou vykonával nezáviděníhodnou úlohu konferenciéra. Navíc málo
kdo ví, že Josef byl po léta jako koordinátor pavilonu také hlavním organizátorem celé akce. Během
roku strávil nesčetné hodiny na schůzích při organizování festivalu dávno před tím, než ostatní
dobrovolníci, které taky často verboval (počtem kolem 70), se chopili práce. Na svých bedrech
vlastně nesl odpovědnost za celou akci. Není jinak možné, než mu jménem krajanu děkovat za
všechna léta práce. Jeho práce s Folklorámou nekončí. Joc jc aktivní jak v Kanadské Česko
slovenské Podpůrné Jednotě, tak i v místní odbočce Českého a Slovenského sdružení Kanady.
Nejenže už dlouhé roky vykonává různé funkce, od zapisovatele až k předsednictví, ale velice
aktivně se zapojil do mnoha akcí, ať už jsou to kulturní, politické nebo pomoc krajanům. Abych
nepsal jen všeobecně, uvedu též příklady. Při pomoci novým emigrantům by málo kdo šel tak daleko
jako Josef, který- osobně garantoval několika českým rodinám vstup do země. Dokonce několik jich
sám vzal na nějaký čas pod svou střechu a živil je. Bohužel měl s tím i špatné zkušenosti, hlavně s
krajany, kteří prošli doma „nonnalizaci" Využili krajanskou dobrotu, ale do jednoho velmi rychle na
dobročinnou organizaci zapomněli. Někteří z Winnipegu bez oznámení zmizeli, často I s věcmi
zapůjčenými od krajanu na vybavení domácnosti, jako televizí a nádobím. V nejvíce odstrašujícím
případu sponzorovaná rodina odjela do B.C. a odtam požadovala finanční podporu. Josefa však ani
tito lidé neodradili od jeho dobročinnosti, jak se to stávalo u mnohých jiných krajanu. Z těchto
důvodů byl, opravdu zaslouženě, vyznamenán Masarykovou cenou ČSSK.

u fa
Vřelé dík}' všem krajanům,
kteří náš piknik navštívili a
štědře podpořili. Hlavně pak
všem dobrovolníkům
pomocníkům, kuchařům a
kuchařkám díky za další skvělý
a vydařený piknik!
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V listopadu loňského roku Ministerstvo zahraničních věcí (MZV) ČR rozhodlo zrušit
honorární konzulát ČR ve Winnipegu. Obě winnipežské organizace se odvolaly a požádaly
MZV o vysvětlení. Po dvouměsíční době, kterou si ministerstvo vzalo na odezvu, obě naše
organizace ve Winnipegu obdržely odpovědi na naše protestní dopisy. Lépe řečeno, Jednota
obdržela odpověď. Winnipežská odbočka Sdružení obdržela z ministerstva kopii dopisu
zaslaného Jednotě. V červenci požádala redakce Nového Domova (ND - český a slovenský
dvoutýdeník, redakce v Torontě) předsedu Jednoty, Joe Dobrovolného, jestli by odpověděl
několik otázek na vysvětlenou pro širší krajanskou veřejnost. Celonárodní Sdružení sleduje
celou situaci s velkým zájmem. Po mnohaleté kam pani MZV ČR ve snaze otevřít co nejvíce
honorárních konzulátů, v které aktivně využívalo pomoci této krajanské organizace,
ministerstvo ruší či neobsazuje, bez moc nějakého vysvětlování, jeden úřad za druhým
(M ontreal, Vancouver, Winnipeg).
Přenášíme kopii odpovědí na otázky ND, které byly uveřejněné 16. srpna v Novém Domově.

Otázky pro Joe Dobrovolného
1. Jižpraktický’ od nového rokli se řeší obsazeni postu honorárního konzula ve Winnipegu. Jak velký
rajón pokryl dosavadní konzul?
Pro odpověď na tuto otázku jsem raději kontaktoval našeho bývalého honorárního konzula. Vilém
Randa říká, že jeho rajón pokrýval provincii Manitoby, severozápadní Ontario a východní
Saskatchewan s tím, že některé kontakty byly i ažz B. C.
2. Má tato oblast získat nového?
My v to tady svorně doufáme. MZV tak naznačuje. Ovšem neděje se nic.
Bez místního konzulátu si krajané musí pro ověřovací razítka do Toronta. To znamená, letenku,
taxíka, bloudění po letišti a betonovou torontskou džunglí, pro pracující minimálně den dovolené,
pro pensisiy nervy... špás za nejmíň $ 1000. To je hodně drahý štempl a v mnoha případech papír zato
nestojí. Pro mnoho penzistů je to jednoduše finančně, fyzicky nebo mentálně neúnosné. A většina
krajanů ve Winnipegu, co se hlásí k ČR, je v tomto životním stádiu. My bohužel nemáme ani jednu
osobu, která by byla ochotná se o funkci zajímat. Proto tak zvané „dočasné zrušení konzulátu” tak
moc bolí.
3. Můžete objasnit.jak vůbec probíhá výběr honorárního konzula?
Nemohu. Tady tomu nikdo nerozumí. Tuto samou otázku jsme položili MZV. Paní Jana Reinišová.

ředitelka právní a konsulámí sekce nám za dva měsíce odepsala, že ..jmenování konsulámích
úředníků je věcí neveřejného jednání.“ Kdo s kým jednáao čem zůstává záhadou.
Mohu ale popsat osobní dosavadní zkušenosti. Již první velvyslanec České republiky v Kanadě,
Stanislav Chýlck se snažil o ustanovení konzulátu. Někdy v roce 1993 si na jedné jeho návštěvě
vyžádal soukromou schůzku v jeho hotelu, kde jsme probírali podmínky vykonávání funkce a
potencionální kandidáty. I když to velvyslance tehdy stálo (sdílenou) láhev červeného, nevypotil
jsem žádné jméno. Většina ztroskotala na podmínce „finanční nezávislosti“ a veřejně přístupné
kanceláře.
Všichni následníci Stanislava Chýlka vyvíjeli intenzívní snahu o ustanovení konzulátu ve
Winnipcgu. Hledali jsme usilovně v obou organizacích po víc jak deset let. Teprve zásluhou
zesnulého Josefa Randy (autor sochy znovuukřižovaný na Masaryktownu), co se sám rozhodl, že
jeho syn je již dostatečně „finančně nezávislý“ jsme vvpotili „kandidáta“.
Ten musí na vlastní účet dát dohromady spoustu dokumentů. Jejich seznam zahrnuje životopis, výpis
z kriminálního rejstříku, osobní finanční situaci, doklad o zaměstnání, souhlas Kanadské vlády s
kandidaturou, adresu navrhované kanceláře, úřední hodiny, školení o diplomatickém protokolu...
Česká vláda to vyhodnotí, a když to schválí, dodáglcjt na zeď a razítko.
Nevím přesně, kdy se to všechno „vypapírovalo“. Pamatuji si, že z velkého spěchu to MZV trvalo v
našich očích velmi dlouho, než se s velkou slávou v roce 2006 honorámí konzulát ve Winnipcgu
otevřel. To vše, aby byl v roce 2011 podle jedněch mluvčích staré vlasti „zrušen“, podle jiných jen
„neobnoven pětiletý- mandát“ a podle ještě jiných „snad najdeme vhodné kandidáty na doplnění
chybějících postu".
Zaišení konzulátu je pro nás nepochopitelné. Důvod šetření státního rozpočtu to není, protože
republiku nestojí nic než to razítko a to nakonec peníze vydělává! Každé jeho použití musí konzul
zdokumentovat, podle předepsaného ceníku služeb vybrat administrativní poplatek a vyúčtování
poslat na vlastní útraty doporučenou poštou na MZV. Všechny ostatní výlohy spojené s činností
konzulátu jsou hrazeny konzulem a není jich málo: od telefonů, faxu, počítače, kanceláře, a schůzek
se zástupci obou vlád až po konzulární večeře s honorárními konzulvjiných zemí.
Samozřejmě, že už jenom existence honorámího konzulátu Českou republiku ve Winnipcgu
zviditelňuje. To vše nějaký byrokrat rozmarně hodí přes palubu a důvod nám nikdo nepoví?
4. Je možné, aby si občané této loká lily, řekněme “zvolili” sami vykonavatele této diplomatické
služby České republiky?
To možné není. Funkce zahrnuje representaci České republiky v Manitobě a musí být jako taková
uznaná provinční vládou. Nezapomeňte na to všemohoucí razítko. Pro to si při rušení konzulátu
vicekonzul z Toronta osobně přiletěl, nabídka vrátit to poštou byla odmítnutá. To by asi bylo moc
neuctivé. Na druhé straně nechápu, jakým způsobem chce MZV najít „vhodné kandidáty“, když je to
přísně tajná procedura, o které se s námi MZV odmítá bavit.
5. Je velice těžké vymezit, co dělá konzul ve své dobrovolné práci špatně z pohledu České republiky a

co nedělá dobře ve vztahu ke svým “ovečkám Nastala docelaprekérní situace. M ZV CR si může
vybrat samo svého zástupce, ale přitom tohoto zástupce nehonoruje a ani nehonoruje jeho zařízení,
provoz kanceláře atd. Kdo tedy má rozhodnout o tom. kdo by mě! tuto práci vykonávat, když ne
člověk, který o ni má zájem, a o kterého mají zájem občané tohoto rajónu? Existuje nějaký “třetí ”,
který by problém měl rozseknout?
Uznávám, že MZV ČR si může vybrat samo svého zástupce. Ovšem musí mít zčeho vybírat. Nevím,
kdo by měl být ten třetí. Nemá co sekat, protože není kandidátu. Ovečky osiřely. Mám pocit, že si
MZV myslí, že funkcí honorámího konzula udílí velikou poctu aosobní slávu. Tak velikou, že se o ni
celédavy krajanů v zahraničí jen derou.
Nederou. Aspoň tedy ne ve Winnipegu. To už by si na MZV mohli přečíst ve zprávč ing. Stanislava
Chýlka a všech jeho následníku. Očividnč se tak učinit před „dočasným uzavřením" konzulátu
nenamáhali.
6.Jak nynířeší občané svoje potřeby, ja kje řeší konzidární oddělení?
Občané mají na výběr: buď letět do Toronta na Generální konzulát za výše popsaných plus minus
$1000, nebo potřeby neřešit. Obávám se, že spousta volí to druhé. Konzulární oddělení nás ujišťuje,
že MZV intensivně diskutuje optimalizaci honorámích konzulátu. Ovšem řešení je zároveň včcí
neveřejného jednání, že ano. Takže se raději zeptejte MZV, jak diskuze pokračuje. S námi tu diskuzi
nevedou, i když o to opakovaně žádáme.
7. Co považujete v tomto přešlapování za nejméněpřínosné?
Co je horší? Jak mám porovnat velikost negativního přínosu neupřímnosti, nemohoucnosti a
intrikářství, když ani nevím, kolik čeho v hrnci je?
Neupřímnost: Ráno si vicekonzul vyzvedne razítko, protože „MZV mší honorami konzulát" a
odpoledne nabízí tuto funkci nyní zesnulé Dr. Evě Sailerové? V tom samém listopadu 2011 v
diplomatické poště je provinční vláda Manitoby informována, že od 1. března 2012 budou
konzulární potřeby občanu České republiky pokryty honorárním konzulátem republiky Slovenské?
(Tak se nestalo, protože tam je situace podobná naší a SR je také bez honorámího konzula.) MZV si
zřejmě myslí, že my se tady neznáme a nesdílíme informace... asi tak jako oni?
Nemohoucnost: Místní ZU v Torontu „doporučují obnovení mandátu“, žádají urychlené zaslání
potřebných dokumentů... v tom samém čase, kdy MZV rozhodlo o „zrušení“ konzulátu? Trvá dva
měsíce, než se dovíme, že objasnění není možné dodat, protože ČR dodržuje mezistátní dohodu o
neveřej ném jednání. V í lc vá ruka, co dělá pravá?
Intrikářství: Dá se to jinak nazvat v souhrnu nám dostupných informací? Nechápou tam, že my na
takové jednání nejsme zvyklí a rádi rozumíme důvodům za oficiálním rozhodováním? A dokonce si
myslíme (možnájižna rozdíl od našich pozůstalých ve staré vlasti), že nato máme právo!
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VPRINC,

PICNIC UT THE CCllti

On May 12. 2012 the Czech-Slovak Benevolent Association had one of the best attended
picnic in recent years. The success could be attributed tothe Chefs František menu choices
and to the variety of baked goodies provided by our ladies. Together, they planned and
executed thè picnic very well. Big "Thank You" to them and other volunteers involved. To
make it even better experience in thè future, we already have an idea how to shorten the
lineups and make it flow much smoother. There was a good quantity of food on hand nevertheless some people did not getthe selection they were longing for. Our apology goes
to all ofthem. Texfand pictures by Kare! Balandra.

Podzimní program v klubu v sále KČSPJ na 154 McKenzie Street

OM GK

G onod

Ü®W DH

A n d ě l n a h o r á c h - A n g e l in th è M o u n t a in

Československo, 1955 With English subtitles
V sobotu 29. září 2012, v 18 hodin
Vstupné: členové $12, nečlenové $17
Večeře bude opět připravená šéfkuchařem Františkem Ryšlavým.
Vstupenky zajistěte u Gizky M ajerské
na čísle 204-957-7515 nebo přes e-mail majersky@ shaw.ca
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

Pramen - Časopis krajanské obce Čechů a Slováku ve Winnipcgu. Je vydáván winnipegskou
odbočkou Českého a Slovenského Sdnižení v Kanadě pro krajany v Manitobě a jinde ve svčtě. Vychází
čtyřikrát do roka.
Adresa: C/.ech and Slovák Association of Canada, Winnipeg Brandi, Attn. Pramen, P.O. Box 1732,
Winnipeg, Manitoba, Canada, R3C 2Z9
Připravuje redakční kroužek: Míša Gogcla, Jiřina Kunová a Shelley Sweeney. Pravidelný dopisovatel
Vilém A. Kun..
Časopis je posílán zdarma, ale jsou vítány dobrovolné příspěvky na úhradu režie.
Redakce si vylirazuje právo na zkrácení, úpravu i případné odmítnutí příspěvku. Podepsané články
nemusí vyjadřovat názory redakce a vydavatele.
Úkolem časopisu je udržovat kulturní hodnoty našich předku, probouzet, pěstovat a udržovat
krajanskou pospolitost. Napomáhat k udržování demokraticky cli ideálu 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 “Czechand Slovák Association of Canada”.
Uv ítáme psané příspěvky, nápady a komentáře. Rádi od vás uslyšíme.
Redakční telefon (204) 256.3713, e-mail adresa: mishagogcla@shavv.ca
Infonnace o ČSSK odbočkách sdružení najdete na Internetu na adrese wvvvv.cssk.ca
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