1

OBSAH

Bílá Listina
Irena C o h en .......................
Dr. Alois a Sona Pacin.....
anonvm ...............................
Peter a Ani ira M uncner...
P. Bráško.............................
M. Zacek (narok 2013)...
.1. Zacek (na rok 2013).....
anonvm ...............................

Členské

Senior

Pramen

Dan

...$ 20.00
...$ 30.00
..$120.00
...$ 30.00
...$ 50.00
.....$5.00... ...$ 30.00
.... $5.00
..$100.00

str.2
str.3
str.4
str.5
str.6
str.9
str. 11
str.12
str. 13
str. 14
str. 15
str. 16

Srdečně děkujeme všem, kteří nás finančně podpořili.

Bílá Listina Škola češtiny
Oznámeni z Velvyslanectví ČR
Mikulášská nadílka dětem
Pozvánka na Mikulášskou
nadílku
Xmas vs. M ěny Cliristmas
Tři králové a betlémská hvězda
Jižní Morava
Infonnace z ústředí Sdružení /
Ocenění odbojářu
České knihy, filmy. CD na
objednávku - Inzerce
Oznámení z klubu - CCBA
Vánoce
Infonnace winnipežské odbočky
ČSSK

ŠKOLA ČCŠTINV / CZ€CH LfìNGUfìG6 ClfìSS€S
Helena Stelšovská nadále nabízí zájemcům kurz českého jazyka. Hodiny jsou každý čtvrtek
od 7:30pm. Pokud máte zájem kontaktujte Helenu Stelšovskou na.helstel@shaw.ca nebo
volejte 204 772-7209.
Helena Stelsovska offers czech language courses for interested people. Classes are held every
Thursdav at 7:30pm. If you are interested. shc can bc contactcd at helstel@shaw.ca or phonc
204 772-7209.
LADISLAV ŽALUD
Februaty 7.1950-October21, 2012
Lada as he was also known is survived by his loving wife Dagmar, son Jan
(Carla), son Jakub (Tracy) and grandchildrcn Michaela. Amanda. Marta.
Sydney and Noah. Lada was born in Kladno. Czech Republic. In 1986 he
brought his family to Canada and made Winnipeg liis new home. He lovcd
nature and would spend eveiy moment picking mushrooms if lie could. He
worked as a finishing carpenter and took pride in quality and attention to detail.
Customers would wait for weeks and sometimes even longer just to have him
work ontheir projects. Lada spent liis life hclping others and rarely took time to
rest. After all the ycars in Canada, his heart was always back in the Czech
Republic and for thal rcason. his family will bc taking his um back to Kladno. Czech Republic whcrc he was
boni.
Inform ace o č in n o s ti S družení a je d n o tliv ý c h odboček,
e le c tro n ic k o u ve rzi Pram ene a jin é krajanské pub lika ce
najdete na
w w w .c s s k .c a

Zprávy a Zajímavosti
O znám ení z Velvyslanectví CR
Volba prezidenta České republiky - instrukce pro krajany s bydlištěm mimo území ČR
Předseda Senátu Parlamentu ČR svým rozhodnutím, uveřejněným ve Sbírce zákonu pod č.322/2012,
vyhlásil dne 1. října 2012 volbu prezidenta republiky a stanovil dny jejího konání v ČR na 11. a 12.
ledna 2013 (1. kolo). Hlasování bude probíhat i ve zvláštních volebních okrscích vytvořených při
zastupitelských úřadech ČR v zahraničí.
V Kanadě bude hlasování probíhat v budově Velvyslanectví ČR v Ottawě an a Generálním konzulátu
ČR v Torontu, a to v následujících dnech: ve čtvrtek 10. ledna 2013 od 14 do 21 hodin a v pátek 11.
ledna 2013 od 14 do 21 hodin (I. kolo). Případné druhé kolo hlasování proběhne ve čtvrtek 24.
ledna 2013 od 14 do 21 hodin a v pátek 25. ledna 2013 od 14 do 21 hodin.
Zvláštní seznamy voličů, vedené velvyslanectvím agenerálním konzulátem, jsou stálé povahy, proto
není nutné, aby se voliči, kteří jsou v nich již zapsáni, zapisovali znovu. Mohou se rovnou dostavit k
hlasování s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Zároveň však žádáme tyto voliče,
aby nás před volbami kontaktovali a aktualizovali nahlášené infonnacc (změna adresy, popř. spojení:
nový e-mail, telefon).
Krajané s bydlištěm mimo území ČR mohou v konzulárních obvodech (ZU Ottawa nebo GK
Toronto) požádat o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného těmito úřady; a to buď osobně v
úředních hodinách nebo poštou na základě písemné žádosti. V obou případech je nutné přiložit
alespoň v kopii doklad o státním občanství ČR (cestovní pas nebo občanský průkaz, cvcnt. jiný
doklad totožnosti vydaný ČR a doplněný o osvědčení o státním občanství ČR) a doklad o bydlišti v
Kanadč (řidičský pmkaz. karta zdravotního pojištění nebo jiný průkaz či doklad s adresou). Žádost je
nutnédoručit do 2. prosince 2012. Formulář žádosti lze nalézt na webových stránkách:
ZÚOttawa:
http://www.mzv.cz/public/b6/70/a6/777853_690713_ZSV_zadost_o_zapis.doc
GK Toronto: http://www.mzv.cz/public/95/36/64/893725_811961_zadost_zapis_ZSV.pdf
Krajané zapsaní ve zvláštních seznamech voličů v Kanadč, kteří budou v době voleb mimo území
Kanady a hodlají hlasovat (ať již na jiném zastupitelském úřadě v cizině nebo v ČR v místě svého
trvalého bydliště), mohou požádat buď o vyškrtnutí (v případě trvalého přestěhování), nebo o
vydání voličského paikazu. O vyškrtnutí lze požádat osobně v úředních hodinách nebo písemnou
formou. Potvrzení o vyškrtnutí pak musí volič sám odevzdat přede dnem voleb obecnímu úřadu, v
jehož územním obvodě má místo trvalého pobytu, nebo v den voleb okrskové volební komisi v
obvodu, v němž má místo trvalého pobytu. Formuláře žádosti o vyškrtnutí lze nalézt na těchto
webových stránkách:

ZÚ Ottawa:
http://www.mzv.cz/public/2a/18/be/777855_690715_ZSV_zadost_o_vyskrtnuti.doc
GKToronto:
http://www.mzv.cz/public/lb/5d/fa/893727_811963_zadost_vyskrtnuti_ZSV.pdf
O vydání voličského průkazu pro hlasování mimo území Kanady mohou krajané požádat buď
osobně do 9. ledna 2013 nebo písemnou formou do 4. ledna 2013 (podpis na žádosti zasílané
poštou však musí být úředně ověřen).
Více informací o volbách naleznete na stránkách Ministerstva vnitra České republiky.
V Kanadě můžete kontaktovat:
Mgr. Ivana Krahulcová, vedoucí konzulárního úseku. Velvyslanectví ČRv Ottawě
Tel.: 613.562.3875. ext. 22/Email: consular_ottavva@embassy.mzv.cz /
Fax: 613.562.3878 nebo Ing. Petr Pospíšil, konzul. Generální konzulát ČR v Torontu

M IK U L Á Š S K Á N A D ÍL K A D Ě T E M
Jedna z mnoha hezkých tradicí naší české a slovenské komunity tady ve Winnipegu je každoroční
uspořádání mikulášské besídky pro děti v našem klubu na 154 McKenzie St. Těžko bych spočítal
kolik radostných besídek se tam už odehrálo.
Vím ale. že je to pokaždé úžasný zážitek jak pro
děti tak i pro rodiče. Nemluvě o přítomných
babičkách a dědečcích, kterým se nejvíce
rozzáří oči když vnoučátko předvede
obecenstvu své umění. Jednoduše je to
nezapomenutelný zážitek, který si každý
odnáší ve svých vzpomínkách na celý život.
Píšu "Pro celý život" z toho důvodu, žc mnoho
lidí mi dá za pravdu, že nejoblíbenějším
tématem pro nás v letech, jsou příběhy a
vzpomínky z dětství. Milý čtenáři, schválně si
zavzpomínej na vlastní příhodu s Mikulášem a
vyzývám vás aby ten, který' nemá žádnou
vzpomínku na Mikuláše nám napsal proč se to
stalo.
Andělé jsou už přelétavější, i když se mění
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jsou stejně ochotni a laskaví a jejich mladistvý nebeský zjev je nepopiratelný. Čerti se během let také
vyměnili. Zřejmě Lucifer v pekle je povýšil do jiných funkcí, nicméně ten loňský čert se nasvou práci
hodil jako ušitý.
Nevím, zda už máme kratší paměť, ale o loňském mikulášském odpoledni by se dalo nei, že to bylo
moc hezké a příjemné. Neviděl jsem žádného z přítomných, který- by neměl good time. Jako pokaždé,
klubová kuchyně se vyznamenala a opět připravila dobroty jak pro děti tak i pro dospělé. Na výběr
byla pizza, klobásky a dortíky. A každý z dospělých si mohl podle své chuti zapít jídlo červeným
vínkem, českým pivem z baru, nebo kávou.
Kromě dárku od rodičů a prarodičů také sám Mikuláš (ČSPJ) podaroval každé dítko sáčkem
čokoládových figurek. Samozřejmě, děti byly velice ochotné poděkovat Mikulášovi zpěvem, hrou
na piano, kytaru nebo básničkou za j eho dobrotu.
Jsem si jistý, že z loňské besídky si všichni přítomni odnesli pěkné vzpomínky a zajisté to bylo
hezké pobavení ana krátký čas vytržení z předvánočního shonu.
-

Vilém Kun

POZVÁNKA
na MIKULÁŠSKOU NADÍLKU
Tradiční dětská mikulášská nadílka se bude konat v

neděli, 9. prosince 2012, začátek ve 3 hodiny odpoledne v
hale kluba na 154 McKenzie Street.
Svatý M ikuláš přijde děti navštívit a obdarovat dárky o čtvrté hodině.
Prosím e rodiče, aby přinesli dárky pro jejich děti a měli je viditelně
označené jmény.
Pro děti je připravená zábava a pohoštění. Pro dospělé bude otevřený bar a přichystané
jíd lo k zakoupení.
Traditional children’s aftem oon with St. N icholas will be held on

Sundav, December 9, 2012 starting at 3p.m in
thè hall on 154 McKenzie Street.
Kids will greet St. N icholas’s arrivai at 4p.m.
We are asking parents to kindly provide a gift for your child/children with legible
ñame tag attached.
There will be an entertainment for children and small snack will be provided. Parents
will be able to purchase food and drinks front thè bar.

Xmasvs. Merry Christmas
Leden 2012
Nazdar Misho.
Nevím jestli se to do Pramene hodí. bratr nič pranýřuje za to. že jsem z lenosti napsal Merry Xmas a ne
Christmas. On si myslí, že je to v rámci vymazávání vánoc z vánoc hlavně od muslimu a čirou náhodou
jsem s ním zrovna mluvil na Skypu a trochu ho uklidnil informací, že Xmas jsem poprvé viděl v roce 1968
v Sclkirku a musel jsem se ještě po německy plát domácí, co to je a to ještě o politické korektnosti a
ustupování muslimům nikdo nic nevěděl. Jestli si myslíš, že by se ti to hodilo do příštího čísla, tak dej
vědět. Mohu ho přimět to poupravit.
Joe
From: Jiří Dobrovolný Seni: Thursday; December 29. 2011 2:51 PM
To: 'JoeDobrovolný'
Subject: RE: Merry Xmas
Zdar Zbabělce,
Tento titul si plně zasloužíš za ten Xmas. pod kterým přání zřejmě rozesíláš do různých koutu světa.
Je mi líto. když lidé, kteří se jinak zasazují za právo, spravedlnost, svobodu, tradice a ostatní lidské
hodnoty na všech frontách ustupují rozpínajícím se arogantním muslimům. Naštval jsem se. když
jsem z Kanady a U SA dostal několik přání.,Happy Holidays“. Žádné jesličky, žádné slavení narození
Krista, cožpak vánoce nejsou křesťanské svátky? Nebo se snad těšíte, až budete za pár let povinně
slav it ramadán? A vaše vnučky budou povinně nosit nikáby a burky?
Mně ta situace silně připomíná 30-tá léta minulého století, přesněji nástup Hitlera k moci. To také
svobodný Západ ustupoval a ustupoval, nejdřív se na fašisty díval jako na neškodné snílky a šašky s
píšťalkami a bubínky a klidně je nechal sílit a sílit, pak v rámci politiky nedráždit a neurážet, aby byl
zachován mír, obětoval Rakousko, pak Sudety, pak zbytek Československa a kvůli Polsku sice
konenčně vyhlásil válku, ale prakticky neudělal zase nic. Až když Hitler napochodoval do Francie a
během 2 měsíců ji doslova převálcoval, pak se teprve svobodný Západ nestačil divit. A co to potom
stálo víme všichni. Také je všeobecně známo, že po porážce Hitlera chtěl Churchil obrátit a zahnat
Stalina zpátky na hranice Sovětského svazu, pokud ne přímo porazit. Roosevelt byl proti, zřejmě
vůbec nepochopil nebezpečí rozpínavosti a agresivitu komunistických ideí. A co nás to potom stálo
jsme poznali na v lastní kůži. Důsledky neseme dodnes. Že američtí tupci nebezpečí rozpínavosti a
agresivitu islámu vůbec nevidí a tudíž nechápou, to mne nepřekvapuje (co můžeš čekat od lidí. kteří
se soudí s vlastním státem proto, žc jeho úředníci odmítli zapsatjako křestní jméno jej ich dítčtcAdolf
Hitler!), ale že politiku ústupku islámu praktikují i lidé. kteří kvůli svobodě emigrovali a za ni
bojovali, to mi vadí docela hodně.
Zavolals mi právě, když jsem měl většinu toho již napsanou, bylo mi líto to zahodit, třeba z toho ještě
něco někam použiješ. Třeba do Pramene.
Jinak se měj a vše nej lepší do Nového roku.
brácha

Listopad 2012
Musím přiznat, že krácené Xmas mě nikdy moc nesedlo. Připadá mě to příliž technické než sváteční.
Totéž pro "'Happy Holidays”. Který '"holiday”! Ten “holiday” má jméno - "Christmas”. Merry
Christmas má o jedno písmenko víc než Happy Holidays, tak proč nepoužit jméno tak jak se patří.
Přeji merry christmas všem svým anglicky hovořícím přátelům, ale tak pčknč jako “Šťastné a veselé
Vánoce” to asi nikdy znít nebude. Spíš jsem to krácení na Xmas brala za lenost než za ústupy a
politickou korektnost, ale když neznáte původ a zamyslíte se nad dnešní politickou korektnosti, leeos
se může vybavit.
V každém případě mě reakce brášky Dobrovolného a Joeho odpověď vyprovokovaly podívat se na to
jak tento nábožensko-svobodný svět dospěl ke 'zkracování' vánoc. Jako děcka jsme se sestrou a
bratrem vyrůstali v těch nejhorších dobách komunizmu, ale vánoce byly vánoce a Ježíšek nám nosil
dárky a za nic na světě by jsme nic nekrátili. Tak jak k tomu došla severní Amerika? Čtení na tohle
témase ukázalo být dost zajímavé.
X m a s (from Wikipedia. tlíc frče cncyclopcdia)
"Xmas" is a common abbrcviation of thè word
"Christmas". It is sometimes pronounced /eksmass/, but
it, and variants such as "Xtemass", originated as
handwriting abbreviations for the typical pronunciation
/krismais/. Tlíc "-mas" part is from the Latin-derived
Old English word for "Mass", while thè "X" comes from
the Greek letter Chi, which is the fírst letter of the Greek
word "XpioTóc ”, translatedas "Christ".
There is a common misconception that thè word Xmas is
a secular attempi to remove the religious tradition
from Christmas by taking the "Christ" out of
"Christmas".

"XMAS 1898" is near thè bottoni ofthis
Canadian postage stanip

Style guides and etiquette
Millicent Fenwick (an american fashion editor, politician and diplomat), in the 1948 Cague 's Book of
Etiquette States that "'Xmas' should nevěr bc ušed" in grccting cards. The Cambridge Guide to
Australian English IJsage States that the spelling should be considered informal and restricted to
contcxts whcrc concisión is valucd. such as hcadlines and grccting cards. The Christian Writer's
Manual o f Style, while aeknowledging the ancient and respectful use of" Xmas" in the past. States that
the spelling should never be ušed in formal writing.
Early use o f "Xmas" includcs Bernard Ward's History ofSt. Edmund's college. Old Hall (originally
published circa 1755). An earlier versión, "X'temmas", dates to 1551. Around 1100 the term was
7

writtcn as "Xpcs ma^sse" in thc Anglo-Saxon Chronicle. "Xmas" is found in a Ietter from George
Woodward in 1753. Lord Byron used thè temi in 1811, as did Samuel Coleridge (1801) and Lewis
Carroll ( 1864). Since at least thè late 19th Century, "Xmas" has been in use in various other Englishlanguage nations. Quotations with thè word can bc found in texts w rittcn in Canada, and thè word has
been used in Australia, and in the Caribbean. Merriam-Webster's Dictionary ofEnglish IJsage stated
that modem use of thè temi is largely limited to advertisements. hcadlincs and banners. whcre its
conciscncss is valued. The association with commerce "has done nothing for its reputation",
according to thc dictionary.
In thc United Kingdom, thc foimcr Church of England Bishop of Blackburn, Alan Chesters,
recommended to his clergy that they avoid the spelling. In the United States, in 1977 New' Hampshire
Governor Meldrim Thomson sent out a press release saying that he wanted joumalists to keep the
"Christ" in Christmas, and not call it Xmas—which he asserted was a "pagan" spclling of Christmas.
Use of"X" for "C hrist"
The abbreviation o f Christmas as "Xmas" is thè source o f disagreement among Christians who
observe the holiday. Dennis Bratcher, writing for a w'ebsite for Christians, States "there are always
thosc who loudly dcciy thc use of thc abbreviation 'Xmas' as some kind of blasphcmy against Christ
and Christianity". Among them are evangelist Franklin Graham and CNN journalist Roland S.
Martin. Graham stated in an interview:
'Tor us as Christians, this is one of the most holy of the holidays, the biith of our savior Jesus Christ.
And for pcoplc to takc Christ out of Christmas. Thcy'rc happy to say merry Xmas. Lct's just takc Jesus
out. And really, I think, a war against the name of Jesus Christ.”
Martin likewise relates thè use of "Xmas" to his growing concems of increasing commercialization
and secularization of one of Christianity's highest holy days. Bratcher posits that those who dislike
abbreviating thc word are unfamiliar with a long history of Christians using X in place of "Christ" for
various purposes.
The word "Christ" and its Compounds, including "Christmas", have been abbreviated in English forat
least the past 1,000 years, long before the modem "Xmas" was commonly used. "Christ" was often
written as "XP" or "Xt"; there are references in the Anglo-Saxon Chronicle as far back as AD 1021.
This X and P aróse as thc uppcrcasc fonns of the Grcck letters x and p used in ancicnt abbreviations
for “XpioTóg” (Greek for "Christ"), and are still widely seen in many Eastem Orthodox icons
dcpicting Jesus Christ. The labarum, an amalgamation of thc two Grcck letters rendered as
is a
symbol often used to represent Christ in Catholic, Protestant, and Orthodox Christian
Churches.
-Misha Gogela

TŘI KRÁLOVÉ A BETLÉMSKÁ HVĚZDA
Vilém A. Kun
V našem dětství se nám svátek třech králu zapsal do paměti
jako konec Vánoc. Tento den pan farář s ministranty obešel
několik domu. Všechny nemohl, vesnice byla veliká.
Pokropil svěcenou vodou a kadidlem vykouřil vchod do
příb\lku. napsal na rám dveří křídou K+M+B a patřičný rok.
Většina lidí pokládala nápis za návštěvu třech králu. Kašpara.
Melichara a Baltazara. Nikdo se neptal pana faráře, nebo
nevyčetl z knížek, že K+M+B má vlastně jiný význam. Je to z
latinského "Christus Mansionem Bcncdicát”, ("Kristus a ť žehná
příbytku'’). Pro nás děti tento svátek definitivně ukončil vánoční dobu.
Mohli jsme odstrojit stromeček arozdělit si dobrutky na nčm navěšené. V lepších dobách čokoládové
figurky a salonky - fondán zabalený v nastříhaném papírku ve staniolu, znázorňuj ící snad holubici. V
těch horších dobách obalené ořechy, kostkový cukr. a když na to vyšlo po domácku udělaný karame
lový fondán. Ostatní ozdoby se uložily na příští rok a hlavně vánoční hvězda ze špičky stromu byla
pečlivě uložena. Právě o vánoční hvězdě, která se rozářila nad Betlémem se chci více rozšířit.
Hvězda, která se objevila při narození Ježíška vyburcovala krále na východě, někdy se též říká
"mudrce”, aby zjistili co ten neobvyklý jev má znamenat. Od dalších věštců a hvězdopravcu se
dověděli, že je to znamení narození nového krále. Dovedeme si představit, kolik království tenkrát
bylo rozseto ve světě, ale při narození princů, budoucích králu nebesa nedávala znamení jako
tentokrát. Vydali se proto na cestu za tou hvězdou vyhledat toho neobyčejného nového krále. Až sem
je to biblická záležitost a mnozí to pokládají jen za navýšení popularity novorozeného Ježíška v
jesličkách.
Vyhledejme však odpověď co zjistili minulí i novodobí astronomové kolem okolnosti s
betlémskou hvězdou. Podle známého současného českého astronoma Jiřího Grygara byla zvláštní
"hvězdou" na nebi konjunkce (úhlové sblížení) planet Jupitera a Saturnu. Toto sblížení pozoroval už
v roce 1603 v Praze proslulý německý astronom Jan Kepler. Právě Keplera jako prvního napadlo, že
ke stejné konjunkci a ke stejnému zvláštnímu úkazu došlo kolem počátku našeho letopočtu. Se svými
výpočty zjistil, že se tak stalo roku 7 před začátkem našeho letopočtu, dokonce třikrát po sobě koncem května, pak podruhé 3. října a potřetí začátkem prosince. Jupiter byl pokládán za královskou
hvězdu svčtovládcc, jak je doloženo v historických pramenech. Saturn byl zase přidělenou hvězdou
Judsku. Z tohoto souhvězdí, hvězdáři usoudili, že král se narodil v Judsku. Když se tento mimořádný
úkaz opakoval, nenechalo to pečlivé mudrce v klidu a vypravili se někdy koncem října na velblou
dech na cestu asi 1200 km dlouhou z Baby Ionie do Jeruzaléma. Do Judska mohli dorazit někdy v
prosinci. Prosinec roku 7 před naším letopočtem se považuje za nejpravdčpodobnčjší datum narození
Ježíše, k čemu se přiklánějí i mnozí historikové. Mohlo by se namítnout, že potom náš letopočet se
rozchází s narozením dítěte v betlémské stáji. Námitka však nevylučuje správnost narození Ježíška.
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jelikož další vědecké pátrání to muže objasnit. Nejpádnější důvody jsou nepřesnosti minulých kalen
dářů. Za hlavní nepřesnost se uvádí, že v dávných dobách lidstvo neznalo přesnou délku roku. který
je delší než 365 dnu. Máještč další čtvrt dne než země dovrší svůj oběh kolem slunce. (Až v roce 1582
papež ŘehořXlIl zavedl přestupný rok jednou za čtyři roky na vyrovnání nepřesnosti).
Když mudrci dospěli do Jeruzaléma ptali se Heroda ..Kde je ten nový král, jehož hvězda nás sem
přivedla"? Herodes Veliký se této zprávy velice zalekl. Jeho strach o moc šel tak daleko, že pro svoji
jistotu nechal vyvraždit „neviňátka" v Judsku - všechny chlapce do dvou let, včetně svého syna.
Vraťme se však k vý roku králů ..jehož hvězda nás sem přivedla" K tomuto výroku se opět hlásí
astronomie. Zmíněná konjunkce měla tři fáze. První dvě se objevovaly těsně před východem slunce,
což souhlasí se sdělením králů „uviděli jsme jeho hvězdu na vý chodě". Ta třetí konjunkce hvězd
nastala, podle zjištění astronomu 5. prosince podvečer po západu slunce, tudíž ve směru cesty třech
králů. Vědecky důkaz betlémské hvězdy či jiné důkazy však nehrají žádnou roli. když se nepochopí
význam epifanie - klanění se třech králů novému králi v betlémské stáji. Úcty vzdání Ježíškovi
spočívá v zcelajiné skutečnosti v „sebe zjevení Boha lidstvu" v osobě Ježíše Krista. Z tohoto pohledu
zazáření betlémské hvězdy dává zcela nový smysl pro lidstvo. Stvořitel nebe i země dal najevo lidem
nejen svojí existenci, ale zároveň starost o svoje stvoření. Hvězdou nad jesličkami zazářila nová
doba! Přinesla nový smysl pro lidské stvoření, který- spočívá nejen v přístupu člověka k člověku, ale v
přístupu k Bohu nejen jako k našemu Stvořiteli, ale jako k našemu Otci.
V pohanských dobách bohové byli považováni nejen za mocné a nepřístupné, ale také za zlostné,
kteří vy žadovali pro sebe lidské oběti a lid před těmito činy měl velký strach. Je pozoruhodné, že
lidské oběti se konaly téměř bez výjimky po celém světě. Od starých Druidu v Evropě přes Maye v
Americe až do starého Egypta. Ještě ve starém zákoně se dočteme o Abrahámovi, který chtěl
obětovat svého syna Izáka. Anděl boží mu však v tom zabránil. V tomto činu je vyjádřeno odtržení od
pohanských kultu, kde lidské oběti byly povětšině součástí jejich obřadu. S Abrahamem Bulí jasně
dal najevo svůj postoj k otázce lidských obětí. Pozdější obětování zvířat Bohu. které pokračovalo ve
starozákonní době Ježíš zcela ukončil svým sebe obětováním za lidstvo.
Z těchto náhledu zářící betlémská hvězda nebyla jen astronomickou událostí, ale, jak víme. měla
jiný smysl. Poukázat na historickou událost a potvrdit jí. Jako by se už tenkrát vědělo, že postupem
staletí mnozí ve světě budou chtít světské důkazy kolem okolností narození Ježíše, které jsou bohužel
omezené lidskému chápání. Jak je vidno, mnoha lidem nepostačí rozhlédnout se kolem sebe na zemi,
nebo nahlédnout do nesmírných hlubin vesmíru a poznat, že někdo - nějaký Stvořitel musel za touto
grandiozitou stát. Nejen že pro svůj důkaz poslal Ježíše, ale navíc nebesa a hvězdy dokazovaly jeho
všemohoucnost. Otom, ale raději mnoho lidí nepřemítá.
Rozhlédncmc-li se po světě v našem 21. století (s dnešní technikou je to velice lehké) nejeví se nám
hezký obraz světa. Pak si nemůžeme přát nic potřebnějšího, než aby opět betlémská hvězda zazářila
nad světem a přinesla nejen větší pokoj a lásku pro celou lidskou společnost, ale také z toho
vyplývající hojnost všem na zemi.
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J iž n í MvrfrVu
“Jak sc vrátíte ze Skotska tak musíte přijet a letos děláme rozhledny”!
Děláme ve smyslu děláme turistiku po rozhlednách. Rozhledny a budování
rozhleden v Česku je stará známá věc a nej starší, datující do roku 1802 je
Minaret v areálu lednického zámku.
Tak jen co jsme sc trochu prohřáli a vyléčili
usmrkané nosy (na Skotsko máme i jiné vzpomín
ky), tak jsme vyrazili do jednoho z nejkrásnějších
míst Moravy, které dobře známe - západní kout
moravského slovácká, kde máme díky našim
dobrým známým tradiční základnu v Lednici. Jen
pár kroku od brány do zámku a pohodlné cestičky k
Hustopeče ti Brna
Minaretu. Na to pokochat se pohledem po ValtickoLednickém areálu zámku, parku a rybníků stojí za
vyšplhání 60 m etru, tedy třistadva schodu. Za každého počasí máte zaručený
výhled směrem na západ na Pálavu, na východ na hřeben Bílých Karpat a na
jih. přes valtickou ' Raisnu' až do Rakous.
Ale o Minaret tentokrát nešlo. V plánu byla cesta do kraje severně od
Lednice a prohlídka série nových rozhleden, které v tom kraji rostou jedna po
druhé jak houby po dešti. Financují je větší vinařské obce, kraj (na podporu Boží muka, Bořetice
turistického ruchu) a ti opravdu šikovní dokážou vyhledat dotace i z evropské
unie. Dříve to bývala boží muka, která označovala cesty a návrší, dnes už jen tak orientace či pohled
z kopce nestačí. Faktem ale je, že sc rozhledny uchytily a jsou velmi populární, hlavně mezi
cykloturisty. Na ty opravdu musíte dávat pozor. Hlavně o víkendech, kdy se na vás vy hrne ze zatáčky
peleton kolářů vyparáděných v té nejnovější výbavě a oděvu, za který by se nemusel stydět žádný
šampión Tour de France.
Atak jsme sc vydali. Boleradicc. Bořcticc, Přítluky, Zaječí, Velké Pavlovice
- většinou po bočních cestách což znamená vinicemi, kolem vinných sklepů a
koštérských Stánku. A z každé té vyhlídky hektary vinné révy, všemi směry. A
když už to vypadalo, že snad v tomto kraji nic jiného neroste, tak j sme dorazili
do Hustopeče na mandloňovou' rozhlednu. Vybudovaná je na nejvyšším
bodu uprostřed mandloňových sadů. Ano, mandle. Ty co používáme na
pečení. Proč bývaly mandle úzko-profilové zboží je mě záhadou. Chráněná
údolíčka a rokle na sever od rozhledny jsou plná starých sadů. A pak už znovu
do vinného kraje. Den jsme zakončili zastávkou u kapličky Hradištčk u
Velkých Bílovic. Takový malý Říp uprostřed tohoto kraje. Kdyby měl
praotec Čech tu šanci sc tady zastavit a dokola sc podívat, tak by mu nezbylo
než tu jeho, nám tak ze školy známou větu. trochu poopravit: “To je ona, země
zaslíbená, vínem oplývající!“. -MishaGogela
.. ... „
.
1J J
*
Hráchštěk, Velké Bílovice

Informace z ústředí Sdružení
Ve čtvrtek 15. listopadu jsme obdrželi e-mail od předsedy Miloše Suchmy oznamující následující:
Vážení přátelé,
v příloze je dopis od předsedy Platformy evropské paměti a svědomí pana Lindblada, kde nám
oznamuje, že 8. 11. 2012 naše organizace byla přijata za člena této Platformy, které měla zasedání v
Berlině. Jsme zatím jedinými členy této Platformy v Kanadě.
Panu Lindbladovi jsem za naši organizaci poděkoval a vyjádřil potěšeni k dobré spolupráci a naději,
že se také některých zasedání zúčastníme.
Srdečně zdraví Miloš Such ma
Pro naši odbočku je tohle novinka. Kdy žádalo Sdružení o členství a kdo rozhodl o členstv í požádat je
zatím nevyjasněné, ale následuje několik informací o Platformě.
Převzatoz e-stránek ČTK: VPraze, 14. října 2011 byla na slavnostní ceremonii v Lichtenštejnském
paláci v Praze formálně založena Platforma evropské paměti a svědomí. Akce se konala pod záštitou
premiéra Petra Nečase a v přítomnosti předsedy vlády Polska Donalda Tuska, který byl v té době
úřadujícím předsedou Rady Evropské unie, a předsedy vlády Maďarska Viktora Orbána. „Období
totality nesmí být zapomenuto, protože bylo obdobím boje za svobodu našich národu, “ řekl ve svém
projevu premiér Nečas. Daniel Herman, ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů, řekl: „Jsme
pňpraveni stát ve službě pravdy, jejíž poznání osvobozuje.“ Zakladatelé Platformy považují
přítomnost premiérů za důkaz silné politické a morální podpory jejich práce.

Oficielní stránkaorganizace (Anglicky): http://wvwv.memoryandconscience.eu/
Informace v češtině:
http://www.ustrcr.cz/cs/platforma-evropske-pameti-a-svedomi-zalozena-v-praze (internetové stránky Ústavu
prostudiumtotalitních režimu)

Oceněníodbojáři: Odboj proti komunismu
Autor: ČTK (www.ctk) 16. listopadu 2012 (uprmeno)
Praha - Ministr obrany 16. listopadu oficiálně uznal celkem 14 žijících odbojářu proti komunismu.
Dalším šesti zásluhy přiznal in memoriam. Za rok platnosti zákona o protikomunistickém odboji byl
status odbojáře přiznán 223 lidem. Zákon o třetím odboji začal platit symbolicky v den 22. výročí
sametové revoluce, tedy 17. listopadu loňského roku. Mezi recipient}- odznaku takzvaného třetího
odboje byla nominovaná za svůj odpor proti komunistickému režimu v bývalém Československu
někdejší mluvčí Charty 77 ZdeňkaTominová. Tominová označila svůj odpor proti komunistickému
režimu za vrcholné období svého života. Podobná oceněni podle ní mohou dnes lidem připomenout,
jak tuhý byl komunistický režim. Tominová je zdešená z úspěchu komunistu v nedávných krajských
volbách. Lidé podle ní mají krátkou pam ěť. Komunisté sice nebyli dlouho u vlády a muže panovat
frustrace z korupce v demokratických stranách, ale komunistická ideologie zůstává nedemo
kratickou, uvedla. Ocenění lidí. kteří proti komunismu bojovali, tak považuje za výrazný příspěvek k
oživení pohasínajíci paměti lidí. "A ne aby vzpomínali na levné činže a říkali si, že na tom stojí
společnost," dodalaTominová.
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oznámeni z klusu - cesa
Mikulášská nadílka pro d ěti........................................................................najdete na stránce č.5
Vianočna omša - Otec Ján Spyrka bude v sobotu 29-ho decembra o 11 :()() služiť v kostole St.
Joseph thè Worker, 505 Brewster Street - Transcona vianočnu omšu v slovenskom jazyku s
anglickou kázťíou.
Directions: just 1 block Eastfrom Regent/Plessis intersection tum leftfrom Regent Avenue to
Brewster Street

Tři večere s filmem jsou plánované na zimní měsíce. První se uskuteční / CCBA is planning
three movie and dinner nights during the winter months with first event taking place on:
Sobota 13. ledna 2013, začátek v 6 hodin večer/ Saturday January 12, 2013 staring 6 p.m.
Česká komedie / Czech comedy
“Život je pes”
Czcchoslovakia 1933. 84 min.
Details for the otherevenings will bc published in January (next publication of Řička/Ricčka).
100 Výročí České a Slovenské Podpůrné Jednoty -100 Anniversary o f Canadian
Czech-Slovak Benevolent Association
The planning for the cclcbration of is in full swing. Date is set. Mark in your calcndars and kccp
this night open!

April 13,2013
Wc are pleased. that we wcrc ablc to sccurc commitmcnt of "Jana and Danny” to entertain you
with music to listen and dance to. Check them out at mvw.janadanny.com
Tlíc planning is continuing and the füll details of tliis event will bc rcvcaled as soon as they are
finalized.

Výbor KČSPJ si vám. i vašim rodinám touto cestou dovofujc popriať Vesele Vianočné sviatky a
do nového roku 2013 vám želáme veka šlastia. zdravia. porozumenia a úspechov.
CCBA board of dircctors would likc to wish all members, friends, supporters and their families a
Blessed Christmas Holiday Season and a Happy, Healthy and Prosperous New Year 2013.
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Nevím jak rychle uběhl tento rok vám. ale jámám ten dojem, že jsem se chystala na vánoce
před nedávném. A užaby se začlo na novo. Na druhou adventní neděli (devátého prosince) se v
klubu Jednoty chystá mikulášská nadílka pro děcka. To znamená, že týden před tím, v neděli 2.
prosince, by měl být na stole adventní věnec s první ze čtyř zapálených svící. Pro někoho je
advent především symbolem předvánočního šílenství, pro někoho naopak skutečnou předzvěstí
Vánoc.
Někde mezi těmi dvěmi nedělemi by jste neměli zapomenout na barborky. To je, vás pár
náruživých a odvážných zahrádkářů v Manitobě. kteří máte odvahu a trpělivost ošetřovat ve
vaší zahradě třešeň nebo višeň a vy co máte to štěstí v Manitobě nebydlet, a na sv. Barboni
nařezat větvičky z těchto stromu, dát do vázy a držet palce a ť do vánoc rozkvetou. Barborky
jsou prastarý lidový adventní zvyk. kdy na svátek sv. Barbory dne 4. prosince, tedy 20 dnu před
Štědrým dnem, se větvičky řežou. Pěkně rozkvetlé barborky o Vánocích symbolizují nejen
příchod nového světla v podobě Ježíše Krista, ale připomínají nám i právě proběhnuvší zimní
slunovrat, který v konečném důsledků způsobí zánik zimy a příchod dalšího voňavého a kvčty
ozdobeného jara. Také to muže znamenat, že se dívka, která barborku měla ve váze do roka a do
dne vdá(?).
Adventní věnec je jeden z nejznámějších vánočních symbolu. Svíce jsou čtyři jako čtyři
adventní neděle. V mnohých krajích se ze začátkem adventu taktéž staví vánoční stromeček, ale
hlavně se vymetají všechny kouty, vymýšlí se a nakupují vánoční dárky a hlavně pak se peče
voňavé vánoční cukroví.
Každý máme své zvyky a rodinné tradice.
A ť slavíte u vás doma poslední svátky roku jak koliv, my
Vám Všem přejem e šťastné a veselé Vánoce, zdraví a spokojenost, klid a
pohodu v kruhu rodinném či společnosti přátel a dobrých znám ých.
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Za výboťodbočky
M isha Gogela
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Kanadská Česko-Slovenská Podpůrná Jednota (klub)
154 McKenzie Street, Winnipeg, MB, R2W5A2 / Tel: 589-7483
Otvírací doba: čtvrtek - sobota od 7 hodin večer
Podrobnější informace najdete na www.czechslovakbenevolentassoc.ca

Pramen - Časopis krajanské obce Čechu a Slováků ve Winnipegu. Je vydáván winnipegskou
odbočkou Českého a Slovenského Sdružení v Kanadč pro krajany v Manitobě a jinde ve světě. Vzchází
čtyřikrát do roka.
Adresa: Czech and Slovák Association of Canada, Winnipeg Blanch, Attn. Pramen, P.O. Box 1732,
Winnipeg, Manitoba, Canada, R3C 2Z9

Připravuje redakční kroužek: Mislia Gogela. Jiřina Kunová a Sltcllcy Sweeney. Pravidelný dopisovatel
Vilém A. Kun.
Časopis je posílán zdarma, ale jsou vítány dobrovolné příspěvky na úhradu režie.
Redakce si vyhrazuje právo na /.krácení, úpravu i případné odmítnutí příspěvku. Podcpsané články
nemusí vyjadřovat názory redakce a vydavatele.
Úkolem časopisu je udržovat kulturní hodnoty našich předku, probouzet, pěstovat a udržovat
krajanskou pospolitost. Napomáhat k udržování demokratických ideálu a mravních zásad v Kanadč i ve
staré vlasti. Spojovat nás za hranicemi s naší vzdálenou rodnou zemí.
Inzertní jednorázové sazby: velikost osobní navštívenky: $ 10. 1/3 stránky: $20. 1/2 stránky: $30. celá
stránka: $ 60.
Veškeré šeky prosím vypisujte na "Czech and Slovák Association of Canada”.
Uvítáme psané příspěvky, nápady a komentáře. Rádi od vás uslyšíme.
Redakční telefon (204) 256 3713. e-mail adresa: mishagogela@shaw.ca
Informace o ČSSK odbočkách sdružení najdete na Internetu na adrese www.cssk.ca
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