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ŠKOLň Č6ŠTINV / CZ€CH LfìNGUfìGG CIASS€S
Helena Stclšovská nadále nabízí zájemcům kurz českého jazyka. Hodiny jsou každý čtv rtek
od 7:30pm. Pokud máte zájem kontaktujte Helenu Stelšovskou m.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 vou are interested. she can bc contactcd at helstel@shaw.;ca or phonc
204 772-7209.

Kde najdete nás a naše krajany v Česko-Slovenské podpůrné jednotě?
Informace o činnosti Sdružení a jednotlivých odboček,
electronickou verzi Pramene ajiné krajanské publikace
najdete na
www.cssk.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

Zprávy a Zajímavosti
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POZVÁNKA
na V ýroční členskou schůzi,
která se bude konat v neděli, 17. března ve 3 hodiny odpoledne
v hale klubu na 154 M cK enzie Street.

Srdečně zveme všechny členy a příznivce Sdružení.
O dpoledne se bude skládat z již standartního program u přednesu výro čn ích zpráv
činitelů výboru, volby výboru na další období, volby zástupců w innipežské odbočky
na kongres Sdružení ve V ancouveru v červnu 2013 a široká diskuze na tém a program u
a m ožných akcí naší odbočky pro rok 2013. N achystané bude naše tradiční pohoštění,
káva nebo čaj a k zakoupení nápoje v baru a české a slovenské pochutinky v konzum u.

OZNÁMENÍ z Generálního konzulátu České republiky v Torontě

Konzulární dny ve Winnipegu
Ve dnech 1 8 .- 19. dubna 2013 (čtvrtek a pátek, 9:00 - 12:00 a 1 4 :0 0 - 17:30) proběhnou
ve W innipegu konzulární dny, a to v hotelu Place L ouis Riel, 190 Sm ith Street,
W innipeg, R 3C 1J8. Č íslo pokoje bude k doptání v recepci hotelu.
B ude
•
•
•
•
•
•
•

m ožné vyřizovat následující agendy:
oddací, rodné a úm rtní listy
osvědčení o státním občanství, potvrzení nebo prohlášení o státním občanství
ověřování pravosti podpisu (i na potvrzení o žití)
ověřování pravosti kopií
ověřování správnosti překladu
superlegalizace kanadských veřejných listin
výpis z rejstříku trestu, eventuálně z jin ý c h rejstříku C zechPoint

Prosím e zájem ce o konzulární služby, aby se předem ohlásili n a te k 1 -4 1 6 9 7 2 1476,
linka 12 a dohodli si term ín schůzky. Při svém telefonátu nahlaste jm é n o , příjm ení,
telefon, na kterém jste k zastižení, a konzulární úkony, které budete chtít vyřídit. V
případe, že budete vyřizovat doklady za celou rodinu, nahlaste počet osob.

N a sjednanou schuzku si s sebou, prosím , doneste fotokopie všech vyřizovaných

dokladů a také fotokopii datové stránky platného cestovního pasu, popř. jiného
platného dokladu totožnosti (driver's licence, občanský průkaz, perm anent resident card
atd ). Ú hradu konzulárních správních poplatků bude m ožné provést pouze v hotovosti.

Nabídka kurzů českého jazyka
Fakticky nabízím e tři m ožnosti, které jso u v zásadě určeny spíše studentům (body 1 a 2) a
učitelům /učitelkám českého jaz y k a v K anadě (bod 3). Technicky se však např. kursu
českého jaz y k a m ůže zúčastnit kterýkoliv krajan se zájm em o zlepšení své češtiny. Jd e o
opakující se nabídku a řada z V ás či Vašich přátel již s ní m á m ožná zkušenost.
K rajané tedy mají m ožnost se přihlásit na:

1)
2)
3)

Semestrální stipendijní studijní pobyty
Čtyřtýdenní kurz českého jazyka pro krajany (26. 7. -2 3 . 8. 2013)
Dvoutýdenní kurz metodiky výuky českého jazyka pro vyučující z řad
krajanských komunit (2. - 13.9.2013)

Podrobnosti a zejm éna způsob podání přihlášek naleznete v přilohách (přílohy získáte na
adrese m ishagogela@ shaw .ca pozn. redakce ), upozorňuji však na relativně blízký term ín,
kterým je 15. březen 2013 a na Velvyslanectví proto potřebujeme přihlášky do 8.

března.
Tuto informaci zasílám na všechny krajanské organizace a krajanské školy, které
máme v databázi. Uvítáme však, pokud ji přepošleteijiným případným zájemcům
Jako obvykle zůstává samozřejmě v platnosti dosavadní praxe, kdy případné dotazy
zodpovíme telefonicky.
S pozdravem
Robert Tripes. Velvyslanectví ČR v Kanadě. Tel.: 613 562 3875. Iinka26. Fax: 613 562 3878

ottawa@embassy.mzv.cz
Mila Minués, Velvyslanectv í ČR v Kanadě, Tel.: 613 562 3875. linka 27. Fax: 613 562 3878

ottawa@embassv.mzv.cz

Poznámka redakce k předchozímu oznámení.
Pokud máte vy nebo vaše děti nebo pravnoučata zájem o tyto nabízené kurzy a letošní termín
nevyhovuje nebo je už pozdě, pak vřele doporučujeme založit si letošní oznámení a použít pro
získání informací na termíny kurzu pro příští rok. České diplomatické úřady tyto kurzy začínají
oznamovat obvykle na začátku roku a ne vždycky se tato oznámení dostanou včas do našeho
čtvrtletníku. Je velice pravděpodobné, že tyto nabídky z České republiky budou pokračovat. Kurzy
jsou nabízeny už několik roků ajso u velice populární. Několik našich krajanu ve Winnipcgu tuto
nabídku v minulosti využilo k velkému osobnímu uspokojení a doporučení.

Obdrželi jsme v poště / Žádosti o pomoc při vyhledávání krajanů
Dobrý den.
omlouvám se za obtěžování a prosím o pomoc. V Kanadě, pravděpodobně v Torontu, žijí naši bývalí přátelé,
kteří v roce 1969 odešli z republiky. Vzhledem k lomu. že je hledámjiž mnoho let a dosud se nám podadlo zjistil
jen to. že bydlí pravděpodobně v Torontu ( po emigraci se nejdříve usadili v Africe ). prosím o poskytnutí adresy
nějakého úřadu, prostřednictvím kleného bychom mohli po přátelích pátrat. Jsme již letití, prostřednictvím
emailu jejednoduché komunikovat, proto bychom seještc rádi dověděli o jejichživotě.
Přátelé se jmenují: Karcl Docolomanský a Olga Docolomanská ( roz. Mociková ). pan Docolomanský je
narozen asi v r. 1936. Olga je narozená v r. 1940. mají dccm Xcnii. která se narodila na Slovensku. Jejich
poslední bydliště byla Bratislava. Vlčí hrdlo.
S pozdravem a přání pěkných dnu
Zdeněk Klenec. Božena Klencová, bytem Břeclav
<klcncovi (/seznam cz>

Vážení krajané.
Obracím se na Vás protože hledám kontakt na bývalého spolužáka Jirku Novot něho.
který' s námi chodil do školy v Ostrovní ulici v Praze, ukončení 1965. Měl tehdy
přezdívku „ Motouz“ . Přivítám a budu vděčný za jakoukoliv i negativní zprávu.
Předemděkuji.
icicrk.ia@seznam.cz - Jan Krejčí (správce internetových stránek „Spolužáci“)
nebo. případně, vyhledejte na internetu stránky třídy:
http:/Avw\v. spoluzaci.cz / I D 168019 (9. C) / Heslo- " Spousta”
Na těchto stránkáchjsou veškeré dostupné informace a kontakty'.
Na odpověď se těší.
Jan Krejčí (Jéna)

NAŠE KOVY
OLGA NOVOTNÁ
June 23, 1923 - February 16, 2013
Peacefully on February 16, 2013 at the C oncordia H ospital
O lga N ovotná passed aw ay at the age o f 89. O lga will be
lovingly rem em bered by her son Viktor, ln com pliance w ith
O lga's w ishes there will be no Service. C elebration o f life will
be held at a later date.
Paní O linka, ja k jsm e ji m nozí z nás znali, byla dlouhodobou
členkou a podporovatelkou ja k Sdružení, tak i Jednoty.

JAN VANDAS
It is with dccp sorrow that we announce the passing o f Jan on
Dcccmbcr 3, 2012 after a bricf stmgglc with cáncer. Hc was
predeceased by his daughter Jana. and is survived by his w ife Eva,
son-in-law Brian Hagglund and granddaughters Krista and Jessica.
He also leaves behind many family and friends in the Czech
Rcpublic. Jan was bom on March 12, 1935 in Praguc and brought
his family to Canada in 1968 and made Winnipeg their home. 1

MARIE KULHÁNEK
September 1, 1915 - Dccembcr 17, 2012
It is with profound sadness that we announce the passing o f our
beloved moni and grandma. She left us peacefully at the Seven Oaks
Hospital with her son Ivo and dcar friend Igor Kaftan by her sidc.
She was predeceased by her parents Jan and Marie Vuima o f Praguc
and herhusband František o f Praguc. Mom leaves behind her sons
Ivo and Zbysek; grandsons Ivo and Danny and d o se friends in
Prague, Czech Republic, as well as friends in Canada.
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Rozloučení s paní

Blaženou Adamcovou

Roz. 23. řáj na 1923 - zes. 28. led na 2013
Pokaždé je smutné psát o zesnulé osobě která nás opustila, ale je ještě
těžší, když nás opustí někdo blízký jako naše členka Českého a
Slovenského sdružení a přítelkyně nás mnohých, paní Blažena

Adamcová.
Shrnout do krátkého článku vlastnosti zesnulé dobré ženy není tak
snadné. Snad proto, že naše rodiny po příchodu do Winnipegu se
poměrně brzy přes sdružení seznámily a znali jsm e se více než 40
roku. Dalo by se napsat hodně o hodné matce, přítelkyni, dobré
hostitelce, příjemné společnici a dobré rádkyni Bláže. Moje řádky
nevyplývají jen ze zdvořilosti a úct)' k zesnulé, ale ze samé
skutečnosti, jak jí zajisté také tak znali mnozí krajané aostatní přátelé.
Přátelé ze sdružení si moc vážili každého setkání a večerů, když jsm e se sešli na besedě nebo na
schůzích, kterých se zúčastnila také paní Adamcová. Hlavně jsou pro nás nezapomenutelná setkání v
residenci paní Blaženy. Její pohostinnost byla tak milá, že se nám zdálo, jako kdybychom byli na
návštěvě u mámy nebo u babičky. Její dobrota se přenášela na mnoho dalších naších krajanu. Bláža
vždy jen s úsměvem přijímala pochvaly od mnoha lidí o její výborné kuchyni, jako byli prof. Kostka,
pan Hrbek a mnoho dalších, kteří jej í j ídlo pochvalovali.
Ač paní Blažena nemluvila moc o své emigraci, přesto jsm e si zapamatovali její vyprávění o tom,
jak s manželem Gabrielem opouštěli republiku. Jak na hranicích ještě pohlédlazpět na svůj domov a
vzdychla, zda svou rodnou zem ještě někdy uvidí, zda se jí někdy poštěstí vrátit se do vlasti. Ten
smutek ve svém srdci co cítila Blažena zná každý emigrant. Jsou to chvíle, kdy nám do naších
myšlenek přicházejí též vý stižné lidové písně, jako je třeba „Ještě sa raz obzriet mám, k těm naším
rodným zahradám, ... ve kterých jsm e nezanechali jen jedno potěšení, jako se zpívá v písni, ale
stovky a stovky krásných míst a 1idi, které jsm e milovali.
Dobrotivý Bíih však dopřál Blaženě, že ještě na krátkou dobu mohla navštívit svou domovinu, čehož
se bohužel manžel Gabriel už nedočkal. Loučíme se s Tebou milá Blaženo, budeš nám všem scházet.
Zesmutnilajsi nám naše srdce, ale věř, že v nich stále zůstaneš.
Tvoje tělesné pozůstatky uložíme vedle Tvého milovaného manžela do naší krásné kanadské země,
kterou jsi vyvolila za svou novou domovinu. Ač Kanada nebyla Tvojí kolébkou bude Ti místem
Tvého věčného odpočinku. Vracíš se ke svému Stvořiteli, který' Tě pro Tvoje dobré srdce jistě příjme!
Sbohem milá Blážo. a ť je Ti kanadská země lehká, a ť manitobské modré nebe nad Tvým hrobem
překlene také smutek Tvé rodiny i nás ostatních!
- VK

KOUZLO SNŮ
Vilém A. Kun
Na otázku ..co se ti v noci zdálo” , často slyšíme odpověď "spal jsem tak dobře, že jsem žádné sny
ncmel” . Skutečnost je však jiná, jak tvrdí vědci. Při každém delším spánku se v mozku objeví sny, ale
po probuzení sijeprostě mnohdy nepamatujeme.
Co jsou vlastně sny? Encyklopedie o snu říká. že ..je iluzorní (mylný) zážitek vjemu vytvářených
mozkem během spánku, vycházející z vnějších i vnitřních podnětu, vzpomínek a představ spícího".
Jednoduše řečeno ..nic to není"! Je tomu opravdu tak. nebo se vědci snaží vysvětlit jednoduše něco.
co je pravděpodobně složité jako celý náš vesmír? Z čeho čerpají svá tvrzení, když encyklopedie v
další stati pokračuje: “sny často ukazují události, místa, která jsou ve skutečnosti nemožná, a jsou
mimo kontrolu spáče". Z toho vyvstává veliká otázka, odkud se tedy berou? Na otázku však zatím
nikdo nedokázal odpovědět. Sigmund Freud, považovaný za eso v psychoanalýze, se léta snažil
odhalit tajemství spánku, ale s malým úspěchem.
Sen. který- nyní popíšu, by mohl částečně odpovídat teoriím o objasňování snu S. Frcudem. Čerpám z
vyprávění jednoho emigranta, kterému se doma v Česku zjevovaly noční děsy. Téměř všechny by ly
na stejné kopyto musel prchat z nějakého místa - ze sklepa, z budovy, z domu. které se na něho
hroutily, padaly . Sny byly tak mocné, že se mu stalo, že zatřepal spící manželkou, aby mu pomáhala
držet stěnu bytu, že na ně padá. Jindy se zase snažil utéct zEJložnice, přičemž prolítl skleněnými
dveřmi do druhé místnosti. Navštívil i lékaře, který mu dal jen prášky naspaní, aby tvrdčj i spal.
Co se však stalo? Po srpnové invazi varšavské smlouvy sebral svou rodinu a emigroval. První místo
emigrace byl sběrný tábor Zirndorf u Norimberka. Na přebírání svých snu tenkrát neby lo moc času.
ač každý emigrant dříve nebo později prošel svými „emigrantskými sny o domovině“, které
pozůstávaly většinou z návštěv u svých milých a z obav, že jim je bráněn návrat zpě
t za hranice. Po čase ten člověk zjistil, že jeho noční múry- přestaly a že ve svých snech už nemusí
nikam prchat. Pro vysvětlení jeho snu (dle Freuda) by se dalo říct: „Přišli okupanti v šedesátém
osmém a z toho důvodů chtěl prchnout - odejít“, což se odráželo v jeho snech. Není to však tak
jednoznačné. Dotyčný říkal, že takové sny měl už jako mladík. Kde se potom sny o nutnosti útěku
(emigraci) u něho braly dávno před okupací, kdy ještě žil s rodiči?
Vědou uváděné „podněty, vzpomínky a představy spáče” potom jaksi neodpovídaj í vysvětlení jevu u
lidí. Snáře a výklady snu. které se bohužel mnoho amatéru snaží vysvětlovat, jsou většinou mylné,
tím pádem jsou lidem pro posměch. Přesto, jak je vidčt z mnoha případu, nčco v sobč skrý
vají. Nejznámější výklad snu ve světě je napsán v bibli, kde Josef vyložil Faraónovi jeho sen o sedmi
tučných kravách a o sedmi chudých kravách, které spolkly tučné krávy . Ve skutečnosti znamenaly
sedm úrodných bohatých roku a následně sedm chudých roku. Důsledně z výkladu sna Egypt by l z
8

nashromážděného obilí z úrodných let uchráněn hladomoru. Kde pak zůstává to snadné vysvětlení a
názory vědců podané pouze jako „iluzorní (mylné) zážitky“, nebo chemické reakce v mozku. Jejich
názory pak neodpovídají mnohým událostem z průběhu dějin, když sny jakkoliv vzaty, sehrály svou
roli u mnoha lidí čerpajících podněty a rozhodnutí do budoucna.
Varovný sen. kterýje od starého českého farmáře z Manitobv, naráží též na budoucí děj. Andrej velice
rád vypravoval o událostech ze svého mládí, jak to dělá snad každý. Za I. světové války strávil dlouhý
čas s ostatními vojáky v rozbahněných zákopech přední linie, jen kousíček od svý
ch nepřátel. „Někdy jsm e byli tak blízko od sebe, že jsm e mohli slyšet jejich hlasy“ - povídal. „Už
delší čas na naší frontě probíhala příprava na veliký útok. Vědělo se, že zbývají jen hodiny, než
vyrazíme. Tehdy se mi v noci zdál nezapomenutelný sen. Zdálo se mi, žc byla doba žní. N apoli jako
za mých dětských let, jsem viděl své rodiče s bratrem, jak si právě sedali k polednímu obědu. Na
rozprostřené plátno od batohu máma položila chléb s ostatním jídlem a džbán. Ve snu jsem je z dáli
pozoroval, než mně také zahlédli a začali na mne mávat a volat, abych s nimi poobě
dval. Ale i ve snu jsem si byl vědom toho, že jak rodiče, tak i bratr jsou už mrtvi. Přesto, že bych po
letech tak rád obejmul svou mámu a promluvil s otcem, zůstal jsem na místě jako zmrazený. Jejich
mávání nehrálo dohromady svědomím, žc už jsou dávno pohřbeni.
Celý den jsem o svém snu přemýšlel, a večer, když nám rozdali to skrovné jídlo, co jsm e ještě
dostávali, došel jsem k nápadu a zeptal jsem se kolegy, zda by nevyměnil svůj tabák za moji večeř
i. On to s radostí udělal. Za soumraku jsem rozdělal ohníček a z vyměněného tabáku i ze svého, co
jsem měl, jsem uvařil čaj. dalo-li se to tak nazvat. Tu protivnou tekutinu jsem pomaloučku celou
vypil. Druhý den mi mohli říkat „kanárku“, jak jsem zežloutl. Na marodce, kam jsem zašel, mi lékař
věnoval jen letmý pohled. Žloutenka byla na běžném pořádku mezi vojskem, tak mně jen odmávnui
na lazaret. Druhý den časně zrána při velikém chaosu se celý pluk vydal na hromadný útok, nepřítel to
zřejmě očekával a byl připraven. Připraven natolik, že použil vše, co sc dalo. Z bojiště přinesli jen
několik zubožených a slepých vojáků, jejichž osud byl také zpečetěn. Teď jsem teprve pochopil
význam svého snu a snahu překonat pokušení obejmout svou mámu, čímž jsem se vylinul jisté
smrti".
Z uvedených poznatku by sc dalo říct, žc v mozku sc během našeho spánku odehrává cosi pro nás
zatím nevysvětlitelné. Jako kdyby mozek měl schopnost dostat sc do stádia, kdy může přij ímat jako
nějaký radiový přijímač sdělení událostí, a to nejen minulé, přítomné, ale - jak sc zdá - též budoucí.
Fantazie? Je to fantazie do té míry, pokud pro nesnadnost věci chceme raděj i zůstat při našich denních
materiálních zkušenostech, které náš mozek chápe snadno a nejlépe. Z těchto materiálních
zkušeností se potom můžeme vysmát i slovutným vědcům jako byli Sigmund Freud a C. G. Jung,
kteří na své cestě lodí z Brém do New Yorku každý den společně analyzovali své noční sny a dělali
důležité závěry, podle kterých konali svá denní jednání a práci. Názor, že kromě toho, co naše
smyslové vjemy v bdělém stavu stačí pochopit, existují ještě další skutečnosti, je nejen
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problematický, ale v 21. století není „cool“ Asi tak jako svého času nebylo namístě věřit kulatosti
země, do doby než Newton vysvětlil, proč naši protinožci nepadají do vesmírných hlubin. Vybočit
však z této přízemní skutečnosti je velice nesnadné, pokud nám věci nejsou podané po lopatě. C.G.
Jung si jednou postesknul, že „nedokážeme při veškerém našem úsilí bádajícího rozumu objevit v
hlubinách duše zdánlivě nic jiného, než jen to příliš známé „veškeré lidské“ .
Dnešní vědecký svět s vehementností odmítá člověku „duši“ - duševno jako neprokázanou věc, která
nepatří do materiálního pojetí světa. Nadmateriální nauky jsou pro lidstvo často nesnadné až
nepochopitelné, zahalené do tajemství, a tím jsou většinou odmítnuty. Nejsou to jen sny, které
zůstávají záhadou, ale mnoho dalších fyzikálních jevu Vesmíru. Mezi ně patři jedna z nových těžko
pochopitelných teorií o „temné energii“ (nebo též skryté) rovnoměrně vyplňující 72 % vesmíru a
„neviditelná tem ná hm ota“ zabírající zhruba 23% vesmíru. Vědci jsou si jisti, že existují, ač nikdo
neví, co vlastně jsou. N a otázku, co je vlastně temná energie, světoznámý český' astrofyzik RNDr. Jiří
Grygar odpověděl: „kdybych to tak věděl“ !
Následně z toho si každý, i nestudovaný v oboai, může spekulovat o tom, co se skrývá v temné
energii - ve tři čtvrtině vesmíru. Jedna z teorií muže být, že tak, jak lzc-li elektromagnetickou energií
přenášet informace, je také možné předpokládat, že neznámá tmavá energie obsahuje informace.
Jaké informace? Jc to miliardová otázka! Lze jen spekulovat a pouštět uzdu fantazii, se kterou se
můžeme dostat k názoru, že „neznámá černá energie“ obsahuje veškeré informace od zrodu vesmíru
až do skonání věků. Podané jednoduše, něco jako semínko stromu, které musí též
obsahovat veškeré informace o růstu. M á informace o každé jehličce na větvích, že ze semínka
smrku na žádné z jeho větví nevyroste dubový list.
Z toho může vyvstat otázka, zda mozky některých lidí mají schopnost z těchto informací čerpat?
Pokročímc-li v tom dále můžeme se ptát: “Kde se vzala v dějinách svčta veliká řada talentovaných
lidí? Géniové, jako byli Archimédcs, Leonardo da Vinci, Newton, Einstein a další, kterých jc v
populaci pouze asi jedna tisícina promile. Tito geniové byli schopni objevovat převratné vynálezy a
zákonitost a proč jenom oni? Neměli právě tito nám známí geniové schopnost nějakým způsobem se
napojit na vesmírné informace? Čím to, že ostatní studenti kteří studovali s Einsteinem, na stejné
fakultě nejen že neobjevili zákon relativity, ale pravděpodobně nic?
Na podporu tohoto názoru přicházejí případy některých lidí. jako Paul McCartney, který po
probuzení ze spánku měl plnou hlavu hudby, kterou předtím neznal a těžko by něco takového vůbec
zkomponoval. Též proslulý jazzový skladatel Dave Brubeck (zemřel 5. dee. 2012), když skládal
jazzovanou mši, zdálo se mu o celém Otčenáši i se sborem a s orchestrem. Vzpomínal na jeden díl
poté, co vyskočil z postele a zapsal to přesně tak jak slyšel ve snu. Můj bývalý šéf John z továrny kde
jsem pracoval, mi průběhem času několikrát vyprávěl svůj nezvyklý sen, ve kterém ho ve spánku
navštívili mimozemšťané. Chovali se k němu velice přátelsky a on to také opětoval. S velikým
zájmem se jich vyptával na mnoho věcí. Jeho osobně nejvíce zajímal jejích stroj a hlavně pohon jaký
používají. Nic před ním netajili a dopodrobna mu vysvětlovali systém, na jakém funguje
antigravitaění pohon. Předvedli mu celé zařízení m otor a poučovali ho, která část zařízení má jakou

funkci. John byl z informací u vytržení. Od svého mládí měl obrovský zájem o veškerou techniku a
sám se zabýval konstruováním různých strojů, mašin mimo jiné i vznášedel (hovercraft). Při
návštěvě cizích bytostí už ve spánku se radoval, že to vše hned napíše, jen co odejdou a on vstane. Co
se však stalo, po probuzení si nemohl na žádné detaily vzpomenout. Jen povrchně věděl, že mu
ukázali vše, co chtěl vidět. „Dovedeš si představit" povídal „ co by sc stalo ve světě s použitím
antigravitace"? Olej by byl nanic. Cestovali bychom bez pohonných hmot.
Koherentně s problematikou snu a nepochopitelných informací, dospějeme k úchvatným závěaim.
Není snad člověka, který’by neslyšel výrok „měl to napsáno ve hvězdách"! Dnes víme jaké je složení
hvězd i planet, v prvním případě rozžhavené plyny na miliony stupňů a v druhém případě horniny,
skály jaké máme na zemi. Z toho vyvstala pochybnost a odmítání výroku, jelikož i kdyby nějaká
zpráva, čí informace byla vytesaná na nějakém nebeském tělese, zůstala by nedosažitelná týkající sc
osoby. Avšak „černá energie", o které sc ví jenom tolik, že s největší pravděpodobností existuje, muže
(?) obsahovat inforniace pro každého z nás. Muže v ní být napsaná, jak se říká „naše kniha života".
Tak jako elektromagnetické vlny radia, nebo televize niužou skrý vat a přenášet informace, může sc
předpokládat, že černá energie m átéž obdobnou vlastnost.
Z toho vyvstává ohromující otázka, z jakého důvodů naši předkové vůbec přišli s nápadem o vepsání
čehokoliv ve hvězdách, potažmo v černé energii?Nebo je snad někdo o tom poučil, jak by to asi řekl
Erich von Daniken?
Pakliže by opravdu něco takového existovalo, implikace by byly nepředstavitelné. Lidstvo by sc
časem dopracovalo k získávání těchto informací, minulých i budoucích. Vědělo by se, co přijde a z
minulosti by nešlo absolutně nic zapřít. Vědělo by sc na sto procent kdo a kdy co vyvedl, nezůstala by
žádná neodkrytá záhada. Skončily by konspirační teorie třeba o tom, proč v New Yorku spadla také
budova číslo 7 i bez nárazu letadla.
Kdyby čtení budoucnosti bylo přístupné každému, které bylo zatím výsadou Sybily, N ostradam aa
několika dalších, by pravděpodobně zničilo lidstvo.
Než se kouzlo snů vyřeší (s velkou pravděpodobností se to nikdy nestane), budeme si přát .sladké
sny", abychom po probuzení mohli vyprávět o úchvatných místech, kde jsme byli a o lidech, sc
kterými jsm e se sešli nezávisle namístě aěase...

České knihy, filmy, CD, kalendáře a další české véci.

Tel: 1-877-287-1015 * www.czech-books.com * mail@czech-books.com
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VELIKONOCE 2013
Tak jako Vánoce pokládáme za svátky radosti a pokoje, Velikonoce
jsou svátky naděje a obnovy. Anejen pro probouzející se přírodu, ale také
vzkříšení Ježíše Krista obnovuje v lidech nadějí. Vypučení první
sněženky nebo krokusu ze země nám přináší radost, krása květin a zeleně
vždy potěší duši člověka. Nikdo nepochybuje o tom. že po zimním
spánku opět všechno rozkvete, omládne a rozveselí nejen přírodu ale
také nás. Bereme to jako samozřejmou věc. Žijeme v přírodě a s
přirodou.
Vajíčko není jen náhodně zvoleným symbolem Velikonoc, ale názorně nám předvádí probouzení
přírody k novému životu. Pozorujcmc-li žluťoučké kuřátko, nebo housátko vyklubané ze skořápky a
vidíme v jejich chování velikou radost ze života, která vzbudí optimismus a úsměv na tváři každého z
nás. Není to však jen příroda, ve které se probouzí nový život, aleje to i duchovní proces, způsobený
zmrtvýchvstáním Spasitele, který vyvolává v lidech mnoho úvah o smyslu života. Zmrtvýchvstání
Ježíše už nelze tak jednoduše vidět a pochopit jak to vidíme v přírodě asnad z toho důvodu mnoho
lidí sc k této události staví skepticky, nebo dokonce jí celou zavrhuje. Argument s názorem, že vstát z
mrtvých je nemožné - mrtvé už nelze oživit vyžaduje otázku, zd aje tomu opravdu tak, nebo takové
tvrzení vyvěrá ze zcela jiných důvodu?
Zvažovat tyto otázky není jednoduché. Rozhodně k takovýmto úvahám je zapotřebí logické
myšlení a pravdivé důkazy. Pakliže nelze nic oživit jak to tvrdí vědou nadchnutý nevěřící člověk, je
třeba se potom zahloubat dál až k počátku všeho. Zamyslet se nad teoriemi předkládané vědou,
kterak vůbec vznikl celý vesmír. Současná věda tvrdí, že „ z ničeho“ a zcela bezdůvodně vzniklo vše celý vesmír postupně až k člověku. Půjdeme-li po této materialistické linií vzniku všeho z ničeho,
musíme si položit důležitou otázku co vlastně je „nic“? Slovo nic, které tak často používáme není
prázdná peněženka, vzduch, vzduchoprázdno nebo prostor. Toto slovutné „nic" stojí nade vším tím.
Není to nic podstatného co by se dalo uvést a vlastně neexistuje! Z tohoto prostého důvodu popsat nic
ani nelze jinak, než použitím stejného slova. Nic je prostě nic!
V porovnání všemohoucnosti “ničeho“ s možností vzkříšení Ježíše z hrobu, co se nám jeví
logičtější? Člověk, který’ pochybuje o vzkříšení Ježíše musí k svému odmítnutí napřed vytvořit
předpoklad - zavrhnout všcmohoucnost Boha, aby našel nějaké odůvodnění svého názom. A kdo ví,
třeba svým skeptickým postojem zamítne také možnost vzniku čehokoliv z ničeho. Jednoduše pro
něho zůstává vše nepochopitelnou záhadou.
Kde vlastně leží hranice mezi možností a nemožností? Končí možnost tam. kde končí naše lidské
chápání? Nebo jc to někde mnohem dál za naší schopností pochopit některé události? Pak z naší
neschopnosti vyvodíme spekulativní (nikoliv doložené) tvrzení o nemožnosti dějů. Záhadou
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zůstává, proč pro mnoho lidí jc snadnější bez logické úvahy zavrhnout víru ve vzkříšení, když navíc
dějiny dokazují, že Kristus byl historickou osobností ajeho současníci událost potvrdili. Kdvžpodlc
materialistické vědy neexistující „nic" dovede vytvořit celý vesmír, ač nikdo to nemůže dokázat,
zůstává taková nauka též pouhou vírou. Víra v neexistující „nic" jc pokládaná pak za stvořitele
(boha). Na druhé straně je zavrhovaný Bůh Stvořitel s vlastností všemohoucnosti (z víry lidí ve
Stvořiteli), který' může vytvořit a vykonat cokoliv ve vesmíru. Z toho vyplývá závčr, že moderní
lidstvo pouze staví do protikladu dvč různé „víry". V prvním případě se jedná o vím v „nic", což lze
logicky dokázat, žc neexistuje. A v druhém připadě víru v Boha - Stvořitele o kterém je možné
pochybovat, ale jeho „neexistenci" nelze dokázat. Vypadá to, že moderní věda svým podbarveným
liberalismem předhazuje novoty, aniž by měla o nich důkazy. Tvrzením své pravdy, kterou věda
nemůže dokázat se snaží předběhnout sama sebe.
Z jakého důvodů se filosofická stránka věr dostala do velikonočního pojednání? Z jednoduchého
důvodu, jak to tvrdí filosof Hegel, že „podložená věda a teismus nejsou ve vzájemném rozporu“\ Je
to pouze snaha některých lidí něco rozvrtat. Jc pak záhadou, proč věda se snaží přeskočit svůj stín,
svoje duševno z kterého vlastně čerpá své poznatky.
Vzkříšením Ježíš potvrdil správnost svého učení, které stojí na výši a je odlišné od egoistického
učení propagovaného v dnešním světě. V tom je možné vidět rozdílnost věr. Chamtivost z nauky
moderní „materialistické víry" zachvátila svět. Snaha mít všechno veliké, bohatství se stalo prvotním
cílem a normou doby. Materiálně smýšlející egoista se chce zmocnit maxima pro sebe za jakoukoliv
cenu, aniž by položil otázku, vlastně k čemu? Způsoby lze vidětvšude kolem nás. M iliardářnaburze
se vůbec neštítí okrádat malé investory, kteří ač sami touží po lehkém zbohatnutí, ztrácí tak své
peníze nabyté pilnou prací. Dealerům drog absolutně nevadí jaké zlo a eventuálně i smrt kupujícímu
zapříčiní, hlavně když zbohatnou na prodeji. Při honbě získat bohatství jakýmkoliv způsobem i
vraždou se opomíjí, že je to sebe ničící proces co provádí. Ruinuje nejen svou čest - svojí morálku, ale
i budoucnost své rodiny nebo státu - dělá-li to politik. Po celém světě se dnes mluví o morálním
deficitu lidské společností. O deficitu, který-je mnohem horší, než jsou závažné finanční nedostatky
kteréhokoliv státu světa (vyplývající možná z deficitu morálního). Ač prezidenti a vládci volají k
nápravám, vyznívá to ale velice hluše ze samé podstaty, žc sami jsou zabředlí v dnešním liberálním
světě hlásajícím volnost tém ěř v čemkoliv. Z toho plyne mravní relativismus s nedostatkem
sebedůvěry a nejen ztráta víry ve vyšší moc, ale samotná ztráta víry' ve spravedlnost pak nenalézají
cestujak ven z nemorálních činu.
Při výběru dvou uvedených možností, která je lidstvu prospěšnější? Liberální víra v nepodložené
vědě přinášející lidstvu nemorální ego ismus a tím zlo, nebo nauka Ježíše, nabádající hlavně k soucitu
a pochopení také ostatních lidí, vedoucí k morálnější a prospěšnější společnosti vc světě.
- Xilèni A. Kun, Winnipeg
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Pomalá, ale snad už začínající, změna v kanadské emigrační politice
Již několik roku zasílá Sdružení petice a předseda Šuchma připomínající dopisy kanadským
ministrům a vysokým úředníkům ohledné emigračních a vízových zákonu, které absolutně
neodpovídají dnešní realitě.
V září loňského roku zaslal Miloš Šuchma další dopis z kterého cituji:
"The Czcch and Slovák Association of Canada (CSAC) thanks you and your department for
tackling thè long standing problems o f the immigration policy. Cracking down on tliose who
obtained citizcnship fraudulently and on crookcd immigration consuitants, are steps in the right
direction, as is speeding up thcdcportccs notifícation systém between provincial govemment social
sen ices and federal departments.
Wc are still anxiously awaiting improvement to the rcfugcc determination systém, including the
adoption o f a list of'"safe countries”. We expect tliat tlie Czech Republic would be on tliat list and as
result Canada will remove the visa requirement currently imposed on the majority o f Czech citizens
wishing to travet to Canada.’’...............
V prosinci loňského roku jsm e se dočkali alespoň prvního kroku kanadské vlády, který- doufáme
povede ke konečnímu zrušení vízové povinosti pro české občany cestující do Kanady.
Následující je převzato ze zpráv CBC dne 14. Prosince 2012
"On Dcccmbcr 14th 2012. Immigration Minister Jason Kenney named 27 countries dccmcd to bc
"safe" for the purposes o f dealing with rcfligee claims in Canada. One day before his omnibus
rcfugcc bill C -3 1 was to bc implcmcntcd, Kenney listed 25 countries in tlíc European Union, as well
as Croatia and tlíc United States, whose rcfugcc claims háve been dccmcd by the Canadian
govemment as being largely unfounded or "bogus." Romania and Bulgaria are not on the list.
Refligee claimants from the 27 countries will be fast-tracked with no right o f appeal for a negative
decisión. Hungary. which has gencratcd a spikc in claims from cthnic Roma. is on the list. Mexico is
not on the list. Theplacement of EU countries on the list isthought to bedesigned to remove a major
irritant in the process o f negotiating a Canadian trade agreement with the EU. The following
countries are designated as safe countries o f origin:
A ustria/ Belgium / Croatia / Cyprus
Czcch Republic
Denmark / Estonia / Finland / France/ G ennany / Greece / Hungary / Ireland / Italy / Latvia/
Lithuania / Luxembourg / Malta / Netherlands / Poland / Portugal / Slovák Republik /
Slovenia/Spain / Swcdcn / United Kingdom /USA
Thosc countries will bc on what's callcd the Designated Country o f Origin List. Additional countries
will be designated in the months fol lowing the implementation o f the new systém .

Rcfugce claimants from thosc countries wil 1:
•
•
•
•
•
•

•

Be given lesstime to prepare Üieirclaims before a hearing.
Háve no opportunità to appeal a negative decisión before thè new appeal división within thè
Immigration and Refiigee Board.
Will have only 45 days until thcir hearing if they make a claim at thè borden 30 days if they
make an inland claim.
Be subjectto much faster removai times once a claim isrejected.
Will be allowed to appeal for a judicial review if their claim is rejcctcd. but they could be
deported before that.
Like all failed claimants will not be allowed to appeal on humanitarian and compassionate
grounds, or ask forapre-rem oval risk assessment. until oneyear after their claim is rejected. by
which time they would likely be deported.
Will not be eligible for basic and emergency health care (other thanthe treatment o f conditions
raising public health or safety issucs).”...........

V lednu tohoto roku poslal Miloš Šuchma odbočkám kopii dopisu od ministra Kenney (Občanství a
emigrace), v kterém ministr ohlásil co už ohlásil v prosinci a přidal paragraf, který nebyl zrovna
potěšující.
...."I would like to note that designatimi does not necessarily mean that a visa requirement will be
lifted. Canada’s visapoiicy decisions are made followingassessments ofanum beroffactors.... ”
a.t.d.. pokračují aigumenty. které už roky posloucháme. Doufejme, že publikace listiny "'safe
countries” je opravdový krok kupředu. Bylo by pčkné kdyby se "mlýnská kola" polila a předseda
mohl na letošním kongresu ve Vancouveru ohlásit zrušení víz a vízový paragraf z petice kanadské
vládě by konečně mohl být vynechaný.
-mg
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Členská přihláška na rok 2013 na straně 16. Prosíme odstřihněte a zašleta
na adresu:
Czech and Slovák Association of Canada
Winnipeg Branch
P.O. Box 1732
Winnipeg, Manitoba
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Datum
Jméno a příjm ení................................................................................................................
A dresa..................................................................................................................................
Telefon.................................................................................................................................
Jsem členem winnipegské odbočky Českého a Slovenského Sdaižení.....................
Přeji si státi se členem odbočky Českého a Slovenského Sdaižení...........................
Pokládám členský příspčvck $20.00 za člena/členy (pod 65 let)............................ $
Pokládám členský příspčvck $5.00 za člena/členy (nad 65 let) ............................. $
Dar na činnost ČSSK W innipeg.....................................................................................$
Příspčvck na vydávání Pram ene....................................................................................$
C elkem ...............................................................................................................................$
Podpis

Pramen - Časopis krajanské obce Čechu a Slováku ve Winnipegu. Je vydáván winnipegskou
odbočkou Českého a Slovenského Sdružení v Kanadě pro krajany v Manitobě a jinde ve světě. VVchází
čtyřikrát do roka.
Adiesa: Czcch and Slovák Association of Canada, Winnipeg Bl anch, Attn. Pramen, P.O. Box 1732,
Winnipeg, ¡Manitoba, Canada, R3C 2Z9
Připravuje redakční kroužek: Misha Gogcla. Jiřina Kunová a Shelley Swceney. Pravidelný dopisovatel
Vilém A. Kun..
Č asopis j e posílán zdarm a, ale jso u vítány dobrovolné příspěvky na úhradu režie.
Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení, 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 Kanadě i ve
staré vlasti. Spojovat nás za lnanicemi 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 "Czcch 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 sdmžcní najdete na Internetu na adrese www.cssk.ca
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