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Milí čtenáři a příznivci Pramene,
přijměte ode mne srdečnou omluvu za nedodání vánočního čísla. Z
osobních důvodů jsem nebyla schopna číslo včas vydat. Do Vašich
rukou se tak dostalo, jinak neplánované, vydání vánoční Říčky, kterého
se na poslední chvíli ujal redakční tým Říčky - Gizka Majerská a Lívia
Kurinska-Hrdličková. Jim oběma a týmu dobrovolníků Jednoty z plného
srdce děkuji.
Vaše, Misha Gogelová
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Str.14 Opustili nás: George Jersak,
Jiří Tyc a Vladimír
Wittgruber
Str. 16 Škola češtiny / Informace
winnipežské odbočky
Českého a Slovenského
Sdružení v Kanadě
Foto titulní strana (se svolením)
®Hanka Knotková 2013

Kde najdete nás a naše krajany v Česko-Slovenské podpůrné jednotě?
Informace o č innosti Sdružení a jednotlivých odbo č ek,
electronickou verzi Pramene a jiné 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
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Pozvánka na Č LENSKOU VÝRO Č NÍ SCH ŮZI
Winnipežské odbo č ky Českého a Slovenského
Sdružení
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Srdecne zvem e všechny naše cleny, příznivce Sdruženi a naše krajany na
výroční Členskou schůzi, která se bude konat

v nedeli, 22. března 2015 / 22. marca 2015 ve
3 hodiny odpoledne
v baru K lubu na 154 M cK enzie Street.
Přijďte si poslechnout zprávy činitelů výboru, prodebatovat práci Sdružení na
m ístní a celokanadské bázi, popovídat si s krajany a pochutnat si na m além
občerstvení, kafíčku nebo čaji. A lkoholické nápoje budou k zakoupení.
Č le n s k á p řih lá š k a

Datum
Jméno a příjm ení......................................................................................................................
A d resa........................................................................................................................................
T elefon.......................................................................................................................................
Jsem členem w innípegské odbočky Českého a Slovenského Sdružení.......................
Přeji si stati se členem odbočky Českého a Slovenského Sdružení..............................
Přikládám člensky příspěvek $20.00 za člena/členy (pod 65 let)..............................$.
Přikládám členský příspěvek $ 5.00 za člen a/členy (nad 65 let) ...............................$.
Dar na činnost ČSSK W innipeg.........................................................................................$.
Příspěvek na vydávání P ram en e........................................................................................$.
C elkem .................................................................................................................................... $.
P o d p is.........................................................................................................................................
Zašlete na: Czech and Slovak Assoc. of Canada, Winnipeg Branch, P.O. Box 1732, Winnipeg, Mani
toba, Canada, R3C 2Z9
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Velvyslanectví České republiky v Kanadě
Embassy of the Czech Republic in Canada
Ambassade de la Republique tchèque au Canada

251 Cooper Street
Ottawa, ON, K2P 0G2
tel. : +1 613-562-3875. fax: +1613-562-3878
e-mail: ottawa@embassy.mzv.cz
www.mzv.cz / Ottawa

Pavel Hrnčíř
Velvyslanec
V Ottawě dne 18. února 2015
Vážení přátelé, milí krajané,
dovoluji si Vás informovat, že jsem 18. února 2015 předal do rukou Jeho Excelence
Davida Johnstona, Generálního guvernéra Kanady, pověřovací listiny a tímto dnem jsem se
oficiálně ujal funkce mimořádného a zplnomocněného velvyslance České republiky v
Kanadě.
Jmenování do této funkce je pro mne velkým závazkem a přistupuji k němu s
veškerou úctou vůči všem českým spoluobčanům žijícím nejen v České republice, ale všude
na světě. Mám radost, ze v průběhu příštích čtyř let budu moci věnovat zvýšenou pozornost
zejména Vám, české krajanské komunitě v Kanadě, a to jak prostřednictvím Vašich spolků či
dalších iniciativ, tak i cestou individuálních kontaktů.
Ve své práci chci navázat na své působení v Paříži a v Ženevě, kde se mi podařilo
rozvíjet neobyčejně živou a oboustranně obohacující spolupráci s výraznými krajanskými
aktivisty mj. soustředěnými pod hlavičkou Nadace Olgy Havlové, Asociace Masaryk či pod
křídly Sokola.
Ke krajanské komunitě, a ke všem Čechům žijícím v zahraničí, jsem vždy vzhlížel s
hlubokým respektem. Prostřednictvím blízkých přátel, které zavály za hranice vlasti často až
neuvěřitelné a pohnuté osudy, jsem měl možnost alespoň trochu nahlédnout do fascinujícího
světa odvážných a myšlenkové nesmírné bohatých lidských osobností.
Věřím, že se nám zde v Kanadě společně podaří realizovat konkrétní projekty, jejichž
cílem bude podpora našich tradic, uchování českého jazyka a českého kulturního dědictví.
Doufám, že se budeme pravidelně setkávat a vyměňovat si zkušenosti z kulturních a
společenských podniku, které pomáhají šířit dobré jméno České republiky v zahraničí a tím i
svébytnou a nezaměnitelnou identitu českých občanů.
Spolu se svým týmem na Zastupitelském úřadě v Ottawě a na Generálním konzulátě
v Torontu jsme připraveni reagovat na Vaše podněty, komunikovat s Vámi prostřednictvím
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osobních kontaktů, telefonických rozhovorů, elektronické
prostřednictvím našich internetových stránek a sociálních sítí.

a

standartní

pošty

či

Těším se na spolupráci s Vámi a přeji Vám úspěch ve Vaší činnosti a radost v
osobním životě.

Pracoviště zvláštního zmocněnce pro krajanské záležitosti
Hradčanské nám. 5, 118 00 Praha 1
tel.: +420 224 182 504, e-mail: zkz@mzv.cz
www.mzv.cz/krajane

Ministerstvo zahraničních věcí
České republiky

JU D r. K arel KUHNL
Zvláštní zmocněnec pro
krajanské záležitosti
V Praze dne 17. února 2015
Č. j. 94817/ 2015-SUM
Vážení přátelé,
po roce se znovu na Vás obracím, abych Vás pozdravil a mohl informovat o projektech,
které pracoviště zvláštního zmocněnce pro krajanské záležitosti v letošním roce podporuje a
které jsou, jak se domnívám, hodny Vaší pozornosti.
Jedná se především o tradiční akce, které určitě znáte a kterých se někteří z Vás
každoročně účastní. Budeme velmi rádi, když budete informaci o nich šířit i mezi další zájemce.
Spolek Č eská škola bez hranic (ČŠBH) bude ve dnech 3. - 7. srpna 2015 pořádat svoji
každoro ční konferenci . Ke slavnostnímu zahájení letošního již 7. ročníku dojde v Toskánském

paláci Ministerstva zahraničních věcí České republiky. Podrobnější program bude k dispozici na
webové stránce www.csbh.cz během měsíce dubna. Hlavním tématem bude koncepce udržování
mateřského jazyka v zahraničí jako nástroje zachování kulturního a historického dědictví státu.
Tradičně se očekává debata k vývoji situace v oblasti výuky češtiny pro děti v uplynulém roce a
vzájemná výměna zkušeností.
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ČŠBH vytvořil v r. 2014 výukové materiály - pracovní listy pro žáky ZŠ a gymnázií a
metodického průvodce pro učitele) - zaměřené na tři tematické okruhy: Literární umělci
v československých legiích (J. Kopta, R. Medek a F. Langer), Osudy Čechů v zahraničí
v kontextu dějinných událostí 20. století (A. Mucha, M. R. Štefánik, J. Palivec a B. Martinů) a
Významní cizinci v novodobých dějinách Československa (E. Denis a M. Pellé). Třetí tematický
okruh je zpracován i ve francouzštině a angličtině. Vše je volně dostupné na webových stránkách
spolku ČŠBH www.csbh.cz
Na webové stránce ČŠBH rovněž naleznete informace k úspěšnému Letnímu táboru
pro děti ze zahraničních českých škol, který se koná v Centru ekologických aktivit města Olo
mouce Sluňákov . Pro velký zájem se v letošním 7. ročníku tábora uskuteční dva turnusy, a to od
12. 7. do 17. 7. 2015 pro děti od 6 - 12 let a od 17. 7. do 22. 7. 2015 pro děti od 6 -15 let.
Letní tábor pro starší děti krajanů spojený s výukou českého jazyka pořádá rovněž i
občanské sdružení Sedm paprsků, www.sevenrays.cz. Letošní 3. ročník je určen pro děti ve vě
ku od 12 do 17 let a koná se v penzionu Pohoda v Jizerských horách od 19. 7. - 1. 8. 2015. Při
hlášky je potřeba zaslat do 31.3. 2015 přímo na e-mailovou adresu sdružení info@sevenrays.cz.

Ve dnech 10. - 13.9. organizuje sdružení Sedm paprsků ve spolupráci s MZV ČR a
Stálou komisí Senátu Parlamentu České republiky 9. ročník Mezinárodního krajanského festi
valu . K účasti jsou zváni účinkující z řad krajanů z celého světa. Zájemci se mohou hlásit
prostřednictvím webové stránky www.krajanskyfestival.eu, kde naleznou přihlášku a odešlou ji
na e-mailovou adresu sdružení Sedm paprsků info@sevenrays.cz. Slavnostní zahájení festivalu
bude ve čtvrtek 10. 9. v 10 hodin v hlavním sále Senátu. Vyvrcholením celého festivalu bude
tradiční krojovaný průvod souborů z Toskánského paláce na Hradčanské náměstí. Zde dojde i
k vyhodnocení nejlepších souborů a ke slavnostnímu zakončení festivalu.
Každoročně se v rámci Programu podpory českého kulturního dědictví konají i studijní
pobyty a kurzy pro krajany, o nichž býváte informováni prostřednictvím zastupitelských úřadů
ČR. Podrobné informace naleznete na webové stránce Domu zahraniční spolupráce www.dzs.cz.
Věřím, že Vás některá z plánovaných akcí určených pro Čechy žijící v zahraničí zaujme
a při nějaké z těchto příležitostí Vás tak budu moci osobně pozdravit.
Zároveň bych Vás rád ujistil, že MZV ČR se bude nadále snažit podporovat aktivity ve
prospěch šíření českých tradic a českého jazyka, na kterých se ve velké míře podílíte Vy sami.
Na další spolupráci s Vámi se těší
Karel KÜHNL
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CANADIAN CZECH-SLOYAK BENEVOLENT ASSOCIATION
Established 1913

154 McKenzie Street. Winnipeg. Manitoba R2W 5A2
Tel. 204.589.7483

INVITATION
T O A N N U A L G E N E R A L M E E T IN G A N D E L E C T IO N S

ON SUNDAY MARCH 8,2015 AT 15:00
Doors open and Registration starts at 14:00
PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

President’s Welcome
Approvai of Recording Secretary
Roll Call and Quorum
Adoption of Agenda
Adoption of 2014 AGM Minutes
Directors Reports

7.
8.
9.
10.
11.

Approval of Auditors Report
Forum
Elections
Adjournment
Refreshments

SLATE OF OFFICERS FOR NOMINATION:

V ice President
Treasurer
Secretary
C ultural/Educational Events Director
A uditor II
Director at L arge
Y outh Representative

Please attend the meeting and help to influence the future of CCBA and our club by voting and
expressing your opinions and concerns. Everyone is welcome.
Nominating forms available at the bar.
Submitted by:
Elections Committee
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P O L IT IC K Á K O R E K T N O S T
V ilé m

A . Kun

Teroristický útok provedený 7. ledna v Paříži na redakci časopisu Charlie Hebdo a následně
9. ledna v supermarketu otřásl nejen Evropou, ale celým světem, tak jak se to stalo po útoku 9-11
-2001 v New Yorku. Čím to, že 17 nevinných obětí v Paříži mělo větší ohlas než 132
zavražděných dětí v Pákistánu? Odpověď je snadná, pařížský masakr byl tou poslední kapkou,
aby přetekla číše!
Nejen lidé ve Francii, ale v mnoha zemích, též i v Kanadě projevovali sympatie
k zavražděným s nápisem „JE SUIS CHARLIE“ (Jsem Charlie).
Osobně nejsem zastáncem házet špínu na kohokoliv formou karikatur, nicméně však pevně
stojím na straně svobodného projevu, který je čím dále tím více okleštěn a mnohdy nepřímo
slouží k propagování různého útisku a zla ve světě.
Do první řady propagace nesvobody tisku a projevu se řadí „politická korektnost“ a společně
s ní „multikulturalismus!“ Oba směry ač v počátku progresivní se správnými úmysly nebezpečně
odbočily od svých původních cílů a programů. Vysvětlovat správnost změn některých
pojmenování, jako třeba Negr - Černoch, Cikán - Rom když si to přejí, ač nikdo svou kůži
neshodí. Je to společenská slušnost, která se lidem nikdy nemusela vnucovat, než se z ní udělala
„korektnost“ a hlavně se to zpolitizovalo.
Kdyby politická korektnost byla tak významná a potřebná záležitost, proč by jí velice známá
osobnost Dr. Benjamin Carson (možná další prezident USA), odsoudil ve své řeči na „National
Prayer Breakfest“, kde byl též přítomen prezident B. Obama. „Myslím si, že politická korektnost,
že je hrozná a nebezpečná věc, jelikož tato země (USA) byla postavena na principu svobody
myšlení a projevu. Politická korektnost však tlumí lidi, dává jim náhubek a zároveň zabraňuje
lidem diskutovat o vážných problémech, zatím co struktura společnosti se mění - říkal Carson.
Multikulturalismus (MK) je skutečností jak v Kanadě, tak i v dalších zemích. Problém
začíná v tom, že jak jedno tak druhé je zneužívané - podstrčené na úroveň vydírání ze svých
pozic, které se nám ve světě předvádějí už desítky let, aniž by mlčící většina to brala na zřetel.
Samozřejmým výsledkem toho jsou nátlakové skupiny, mnohdy teroristické. Vyjmenovávat
jejich lstivé útoky na ostatní lid, není potřeba.
Zastavím se však u posledních útoků islámistů v Paříži. Právě ve Francii se hlavně ukazuje
negativní dopad MK, kdy hostitelé - Francouzi začínají mít menší práva než muslimští
přistěhovalci. Důkazy toho jsou vidět v některých čtvrtích Paříže - tzv. „No go zone“, kam
místní policie už nemá přístup. Jsou plně ovládané cizinci.
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Ačkoliv koalice západních zemí vede otevřenou válku na středním východě proti
radikálnímu Islámu (ISIS), přesto media, hlavně levicově-liberální obchází hlavní příčiny a
problémy vedoucí k terorům a ke strachu ve světě. Je nepochopitelné proč politici zavírají své
oči a bojí se vyslovit podstatné skutečnosti, které vedou k islámskému terorizmu.
Byl jsem téměř ohromen při čtení projevu egyptského prezidenta Abdela Fattah el-Sisi,
k výročí narození Mohameda, které padlo na Nový rok 2015. Sisi, ač zbožný muslim poukázal
na hlavní důvody, proč Islám si znepřátelil celý svět! Citují z jeho projevu: - „Je nepochopitelné,
že myšlení, které pokládáme za posvátné, by mělo být v celém Umma - (Islámském světě)
zdrojem úzkosti, nebezpečí, zabíjení a zničení zbytku světa. Je to nemožné! Myšlení - já neříkám
"náboženství", ale "myšlení" souhrn textů a myšlenek, (lidi produkující zabíjení a ničení ve
světě), které jsme sakralizovali po staletí do bodu, že odchýlení od nich se stalo téměř nemožné a
tím popudil celý svět - znepřátelil tím celý svět! Jako muslim (Sisi), neříkám, že Islám jako
"náboženství"je zodpovědný za znepřátelení.
Ve svém projevu však jde mnohem dál, než jeho západní protějšky (politici), když říká: „Toto myšlení má kořeny v islámském korpusu textů a myšlenkách, které se právě tím staly
"posvátnými.“ Islámský terorismus a chaos není produktem za křivdy a územní spory, za Izrael,
za urážlivé karikatury, nebo cokoliv jiného přicházející ze západu. Jedná se o výtvor svých
vlastních rukou". A dále se ptá "Je vůbec možné, aby 1,6 miliardy lidí chtělo zabít zbytek
obyvatel světa, kterých je 7 miliard, jen aby oni sami mohli žít?
V tomto je jasně vidět jak daleko zašla politická korektnost, když muslim musí říct to co
politici a novináři v západním světě, ač to vidí, bojí se vyslovit, jen aby neporušili „tabu
korektnosti“. Jejich počínání se už ani nedá nazvat strachem, má to jiné pojmenování „zbabělost!“
Jaký mohl mít Abdel Fattah el-Sisi, zájem na přednesení skutečností o Islámu, za které mu
může hrozit od muslimského bratrstva nejen politický konec, ale i fyzické odstranění. Lze to
chápat pouze jako projev inteligentního člověka a hlavně morálního, který dokáže předvídat
katastrofální dopad na světový mír vzestupem nezreformovaného a výbojného Islámu. Sisi sám
vidí svět z perspektivy 21. století a nikoliv, jako středověký způsob života o kterém se západ bojí
cokoliv vyjevit a tím nebrání svou civilizaci.
Co dodat? Jen otázku, jaký svět a budoucnost zanechá arogantní a mlčící lidstvo příštím
generacím?
A snad ještě jedno další. Proč se americký prezident Barack Hussein Obama nezúčastnil
masové protiteroristické demonstrace v Paříži, na kterou se mimo 1,5 milionů obyvatel sešlo
více než 40 hlav států z různých zemí?
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ÚVAHA NA VELIKONOCE
Vilém A. Kun
„Raduj se a vesel, všechno stvoření, vítej Krista Pána slavné vzkříšení“ zní v českých kostelích
o velikonoční neděli. Událo se něco neuvěřitelného - „člověk vstal z mrtvých“ cosi, co se
všeobecně pokládá za nemožné. Obecná úvaha nám ze zkušeností říká, že takové věci se nedějí.
Ačkoliv ve světě jsou běžně známé „prožitky blízké smrti“ ( Near-Death Experience), ale v
takových případech se nikdy nejedná o oživení - vzkříšení až třetí den po smrti.
Námitky, že smrtelníci se kterými se setkáváme nikdy nevstávají z hrobu, jsou zcela oprávněné.
Ježíš Kristus však nebyl obyčejný smrtelník. Byl na svět seslaný Bohem. Již od svého narození
jeho posláním bylo zvěstovat lidem nové učení a vyplnit Starý zákon.
Zamítnutí, nebo spor o této výjimečné události vyplývá hlavně z předpokladu, že neexistuje
všemohoucí Stvořitel. Pak s takovým přístupem je velice snadné manipulovat a tvrdit cokoliv.
Prezentováním mylných, nebo nepotvrzených teorii - předpokladů lze vytvořit výsledky jak si
kdo přeje. Je snadné odmítnout nejen existenci Boha a též postoupit v tom dále „připustit též
možnost vzniku vesmíru bez příčiny.“ Věřit bezdůvodnému samovzniku všeho - „Ex nihilo“!
Pokud se někdo hlouběji zamyslí nad existenci čehokoliv, určitě dojde k nějakému názoru o
příčině vzniku jakéhokoliv předmětu nebo bytosti. I když dospěje ke klamnému názoru,
zamyšlení nad podstatnými otázkami je u každého jedince vždy úctyhodné.
Bohužel, velice zaběhnutá praxe u většiny lidí je, že jim je to jedno, kde pravda stojí.
K politování společnosti se nejedná jen o záležitosti víry, ale o všeobecný zjev! V tomto smyslu
se vyjádřil též pan biskup Václav Malý při debatě s krajany ve Winnipegu, když řekl, že
„Ateismus v Česku nevyplývá z přesvědčení bezbožnosti, nýbrž z „lhostejnosti “! Jednoduše, lidé
se o „stěžejní“ věci nezajímají“! Lidově by se řeklo:- „Je jim to všechno buřt“. Takový člověk
snadno příjme jakýkoliv „momentálně jemu vyhovující názor“. Nicméně tento postoj lidí přináší
menší, nebo větší tragédie, když je zneužitý podvodníky ke svým prospěchům.
René Descartes, filosof ze 17. století je hlavně známý svým výrokem „Myslím, tedy jsem!“ Po
třech stech letech v 21. století jeho výrok se zdá být nepotřebným. Lidstvo, než aby muselo
myslet raději nechce ani „být“. Nejraději přijímá jakékoliv teorie a znalosti od druhých, ať už ve
školách z knih, nebo z televize. Přijaté pak bere jako skálopevné pravdy o kterých se nepřemýšlí
a nepochybuje. Ač se tím vystavuje na nemilost každému podvodníkovi, který se vydává za
vědce, filosofa, politika či obyčejného byznysmena je jaksi snazší, než o věcech přemýšlet.
Podobně vidí dnešní dobu též současný filosof a autor knih Roger Scruton, když říká: „Intelektuální rezignace na přemýšlení, abdikace rozumových schopností spolu s odpovědností,
je mnohem horší než jen zklamání z nových poměrů či nedostatek času“.
Hlavním poselstvím Velikonoc není jen demonstrovat Boží všemohoucnost, ačkoliv neobyčejná
událost z mrtvých vstání každému hodně napoví. Ješitnému lidstvu, jak se zdá ani tolik nestačí.
Chtělo by na každou příhodu a událost svoje individuální ujištění. Celá paleta lidí jakéhokoliv

10

věku, i člověk ve věku 90. let, stále nenašli svůj smysl života. Nechápe, či nechce pochopit
grandióznost vesmíru, čeho také my jsme součástí a tím nenalézá ani smysl vlastního života.
Ve starověku se tvrdilo, že naše zeměkoule je středem všeho. Slunce a hvězdy se otáčí kolem
ní. Obdobně se mýlí člověk, když se pokládá jen za náhodu přírody, kde by se vše mělo točit
kolem něho, tím by mu jeho smysl života byl dán po lopatě. Jelikož tomu tak není, skončí ve
vlastní malosti - bez účelu.
Ptá-li se: „Jaký má smysl lidský život“? Proč se potom neptat dále:- „Jaký má smysl celý
vesmír“? K čemu jsou miliardy galaxii, když ani jednu z nich nedokážeme pochopit! Jak potom
může obsáhnout velkolepý program Stvořitele všeho, který je nad naše chápání zrovna tak, jak je
nekonečno, nebo miliardy let existence vesmíru.
Lidstvo, počínaje Adamem chce být stále jako Bůh! A jelikož nemůže být Bohem je
nespokojený. Vymýšlí, tápe a tvrdošíjně se sápe nahoru kam až dokáže. Po dosažení nějakého
vrcholu odmítne a chce zase změnu, dolů do největší hloubky. Zkouší vše! Povyšuje „přírodu“
na Boha, dává jí stvořitelskou moc i bez důkazů. Naráží tím na otázku „proč vůbec lidstvo bylo
stvořeno“ a navíc se svobodnou vůlí. Aby se mohlo zabíjet? Právě ta daná „svobodná vůle“
nejvíce nepochopitelná vede k mnoha nejasnostem. Přitom je to největší dar a schopnost
člověka, čímž může právě o všem pochybovat a dělat si dobré i špatné závěry. Může si i ukončit
svůj život a tím též svou svobodnou vůli. (Zvířata si nedokážou vzít vlastní život).
Svou duši, které každý idealista věří však ukončit nemůže. A touto úvahou začíná víra či
nevíra, zda člověk opravdu byl stvořen „na trvalý - věčný život“ jak nás utvrzují velikonoční
události, nebo stvořený jen na chvilku.
Nelze vyvrátit skutečnost, že nesprávný předpoklad vždy přinese nesprávnou odpověď.
Budeme-li předpokládat jen to co materialistická filosofie učí - „existuje jen hmota,“ pak je
zcela nemožné dopátrat se k něčemu jinému - k výskytu nehmotného, avšak existujícího.
Dokázal by někdo zapřít existenci prostoru, nezbytného pro vše ostatní, který je nehmotný.
Taktéž lze říct, že energie všeobecně není hmotná, ale poznatelně existuje i pro materialisty.
Z vlastností energií, které se zde nedají vyjmenovat lze logickou cestou odvodit nehmotnou
myšlenku a postupně také možnost existence nehmotné lidské duše, která jako energie je též
nezničitelná. Z fyzikálních zákonů o energii víme, že ji nelze ani vyrobit, ani jí zničit.
Bylo by zřejmě chybou vykládat velikonoční události z vědeckého hlediska, ač mnoho vědců
dospělo k idealizmu právě z vědeckých objevů. Domnívám se, že také pro naše století by bylo
třeba dalšího myslitele jakým byl Sv. Tomáš Akvinský, který dokazoval logickými vývody z
kosmologie existenci Stvořitele:- „Vše má svou příčinu, tím musí existovat i prvotní příčina!
Z pohybu lze usuzovat, že musí existovat prvotní impuls k pohybu (Bůh)“.
Pouze materializmus a ateizmus se snaží zasadit rozpor mezi vědu a víru. K rozporům se
hlavně využívá polopravd, které se dají různě vykládat, aby vypadaly téměř pravdivé. Můžeme
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vzít běžně uváděný výrok Galilea „a přece se točí,“ za co byl údajně vězněn katolickou církvi.
Zní to klasicky a běžní lidé a též titulovaní to rádi přednášejí, aniž by se chtěli dopátrat pravdy
jak to vlastně bylo. Stačilo by se podívat do Wikipedie, kde se hned nalézají 3 různé prameny o
tom, kde všude mohl Galileo výrok pronést a též kdo to pravděpodobně vymyslel. Galileo ale za
svůj výrok nikdy vězněn nebyl.
Ve starověku ukřižování lidí bylo velice rozšířené jako maximální trest za provinění.
Nejznámější ukřižování se událo v roce 72 př. Kr. - poprava 6000 účastníků Spartakova
povstání.
O ukřižování Ježíše Krista vyvstalo v dějinách též mnoho otázek, které však ve svém důsledku
vždy nepřetržitě poukazují na to samé „na nespravedlnost v lidském pokolení - usmrcení
nevinného člověka“ !
Mylné je též tvrzení, že člověk je zlý od přírody! Příklady z přírody nám ukazují na zcela něco
jiného. Nenajdete třeba stádo bizonů, které by vyhánělo jiné stádo z pastvin, nebo smečku vlků,
která by zajala - podmanila jinou smečku, tak jak se to děje u lidí.
V Genesisl (28) řekl Bůh prvním lidem „ ......naplňte zemi a podmaňte si j í “! Ale nikoliv
zničte jí!
Nelze pak házet na vrub přírody ani na stvoření lidské zlo. Jsou to lidé, kteří zlo vytváří!
Při malém zastavení s úvahou na Velikonoce lze vidět, jak daleko se lidské pokolení odklonilo
od původního smyslu svého stvoření - konání dobra a být bližnímu bližním!

POZVÁNÍ NA MÁJOVOU MŠI SVATOU
V pondělí 27. dubna 2015 / 27. aprila 2015 v 7:00 hod. večer
Father Libor Švorčík z Toronta
bude sloužit mši svatou
v kostele Our Lady o f Perpetual Help
4588 Roblin Boulevard - Charleswood.
Kostel se nachází v klínu kde končí Grant Avenue a sbíhá se
do Roblin Boulevardu.
(Od Assiniboine Parku dále po Roblinu tak 2 km. Nebo po Grantu až kde končí.)
Kostel bude otevřen před mší (možnost zpovědi).
Všichni krajané jsou srdečně vítáni.
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Jiřinka K unová , aktivní členka Sdružení, oslaví 3. dubna své
sedmdesáté narozeniny. Požehnaná, nebo ta, která objevila fontánu
mládí? Jiřinka, vypadá, že nemá čas stárnout. Emigrace, nové začátky
v Kanadě s manželem Vilémem a třemi syny, dnes rozšířená rodina
se čtyřmi vnoučaty a nic nevypadá, že by něco Jiřinku zpomalilo. V
řadě obětavých dobrovolníků ta, na kterou se dá vždycky spolehnout!

tir

N a ši o s la v e n c i

Jiřinko, přijmi od nás všech to nejsrdečnější přání k Tvému krásnému
životnímu jubileu. Přejeme Ti hodně zdraví, spokojenosti a pohody.
- za celý výbor odbočky, Misha
DIAMANTOVÉ VÝROČÍ
Po šedesáti letech manželství Jana a Václav Pešíkovi asi dobře
vědí, že život je občas stejně tvrdý jako diamant, ale zároveň plný
báječných okamžiků. Tohle krásné výročí oslaví letos v květnu.
Srdečně blahopřejeme a do dalších roků Vám oběma přejeme fůry
krásných dnů a momentů a hlavně pevné zdraví!
- přeje výbor odbočky

U pozornění a Pozvánka na
D inner and evaluation o f m ovie “Revizor - Inspector G eneral, The”
11. 4. 2015, v klubu Jednoty na 154 M cK enzie Street
CZ, Comedy, 1933, E ng subtitles

Ruské provinciální městečko očekává příjezd tajného revizora z hlavního města. Považují za něj
mladého frajírka Chlestakova, který tudy projíždí. Ten se do této role ochotně vžívá, nechá se
hostit a přijímá úplatky... Významné komediálně satirické drama od ruského dramatika N. V.
Gogola.
Provincial town in Russia is awaiting a visit from a secret inspector sent from the government.
There is a man who comes to town and is mistakingly taken for the said inspector. The visitor to town finds this
lucrative plot pleasing, as he is wined and dined, often receiving small tokens in way of money etc... Based on a
satiritic drama written by N.W.Gogol.
V hlavních rolích hrají: Vlasta Burian, Václav Trégl, Jaroslav M arvan, Zdeňka Baldová, Truda Grosslichtová,
Theodor Pištěk, a další
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GEORGE JE R SA K August 15, 1936 - January 12, 2015

He is survived by his wife Minota of 56 years; son Paul with his
family as well as his two brothers Lloyd and Henry along with
their respective families. He was born in the Swan River area and
moved to Winnipeg to attend University. He had been involved
as a teacher, elder, deacon, airport chaplain and counselor
throughout his church life. He started out as a teacher, then was
in school administration with St. Vital School Division as Princi
pal at St. George Elementary School, Vice-principal at Norberry
Junior High School, Principal at Dakota Collegiate and H.S. Paul
Elementary School until his retirement. After retirement, he and Minota went to the Czech Republic to teach English as a Second Language for a little more than a year. Wanting to live a pro
ductive life, George then went to Minnedosa Collegiate for two and a half years as Principal.
Prior to his death he taught Biology, Science and Math at Horizons Adult Learning Centre. He
taught a Bible Study Class at Union Gospel Mission and then organized a quartet to sing before
he said grace for the lunch meal once a month. He was one of the Chaplains at the Airport on
Saturday as often as his health would allow. In facing various life challenges he was often heard
to say "This too shall pass", or "Don't sweat the small stuff". His greatest delight was to see his
family, friends, students and staff succeed.
Many thanks to dear George!
Certainly many Czechs from 1968 emigration wave remember George and his brother Lloyd
for their great commitment and assistance to new emigrants from Czechoslovakia. Their help
was on a grand scale. They welcomed new arrivals at the airport, acted as translators, helped
with finding an accommodation and jobs. Some newcomers were housed for a short periods in
their own homes. George organized evening school classes where he taught newcomers the Eng
lish language. As the time went by the connection of Jersak families with his countrymen lessened. But he will remain in our memories for his heartfelt compatriot feeling and kindness. With
great sadness we have received news of George’s passing. Departure of a good man - kind of
person the world need more. On behalf of the Czech and Slovak community in Winnipeg, we
thank you George for your charity and your good deeds. May Almighty God greatly reward you,
for all what you've done for your fellow countrymen in needs.
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Děkovný dopis od Luboše Jersáka

Dear Mr. & Mrs. Kun ,
I wish to sincerely thank you for demonstrating such a show sympathy and respect to our family and my brother in particular ! You have earned much respect from me and many others in the
way you write your articles in the Czech newspapers which I read regularly with interest.
Your views are a moral and spiritual guiding light in the Czech and Slovak communities. It is an
important assignment that has been entrusted to you !
— To je jako sůl a světlo, absolutně nutné pro život !
Děkují ! Váš přítel Luboš Jersák (Lloyd Jersak)
Jiří (George) TYC August 9, 1913 - December 24, 2014

It was on January 3rd 2015 when Tyc family announced the passing
of their dad on Christmas Eve. Left to cherish his memory is his
wife Margita, of 75 years, his children George (Mary), Zdenek
(Zorka) and Marketa, his five grandsons George (Brenda), Richard
(Marci), David, Martin (Michele), Danny (Jacqueline), 10 greatgrandchildren, and many friends he made throughout his life. He
was born in Morina, Czech Republic. He had a long career as a pro
fessor of economy. At age of 65 he emigrated to Canada with his
wife to join his children George and Marketa. His biggest love in
life was his wife, who he cherished and loved to his last breath. Always an independent and active man who enjoyed working in his vegetable garden and was even
shovelling his own driveway at the age of 98. A celebration of Jiri's life was held Monday, Janu
ary 5, 2015.
Vladim ir W ITTG R U BER , April 13, 1947-January 2, 2015

We were sad to hear of passing of Vladimir Wittgruber, formerly of Winnipeg. The Celebration
of his life took place at Eden Brook Funeral Home in Calgary on January 8, 2015 . If so desired,
memorial donations may be made in Vladimir’s name to the Alberta Heart & Stroke Foundation
(100-119 14 Street NW, Calgary, Alberta T2N 1Z6).
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CCBA Board of Directors would like
thank you for your support and wish
you all
Veselé Velikonoce - Veselú Vel'kú
noc - Happy Easter

ŠKOLA ČEŠTINY / CZECH LANGUAGE CLASSES
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 Thursday
at 7:30pm. If you are interested, she can be contacted at helstel@shaw.ca or phone 204 772-7209.

Pramen - Časopis krajanské obce Čechů a Slováků ve Winnipegu. Je vydáván winipežskou
odbočkou Českého a Slovenského Sdružení v Kanadě pro krajany v Manitobě a jinde ve světě.
Vychází čtyřikrát do roka.
Adresa: Czech and Slovak Association of Canada, Winnipeg Branch, Attn. Pramen, P.O. Box
1732, Winnipeg, Manitoba, Canada, R3C 2Z9
Připravuje: Misha Gogela. Pravidelný dopisovatel Vilém A. Kun.
Časopis je posílán zdarma, ale jsou vítány dobrovolné příspěvky na úhradu režie.
Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení, úpravu i případné odmítnutí příspěvků. Podepsané
články nemusí vyjadřovat názory redakce a vydavatele. Úkolem časopisu je udržovat kulturní
hodnoty našich předků, probouzet, pěstovat a udržovat krajanskou pospolitost. Napomáhat k
udržování demokratických ideálů 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 “Czech and Slovak Association of Canada”.
Uvítáme psané příspěvky, nápady a komentáře. Rádi od vás uslyšíme.
Redakční telefon (204) 256 3713, mishagogela@shaw.ca
Informace o ČSSK odbočkách sdružení najdete na Internetu na adrese www.cssk.ca

