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Partneři/Partneri
České a Slovenské Sdružení v Kanadě—Odbočka Winnipeg /
Czech and Slovak Association of Canada—Winnipeg Branch
Kanadská Česko-Slovenská Podporná Jednota—Winnipeg /
Canadian Czech-Slovak Benevolent Association—Winnipeg

S radostí oznamujeme všem členům české a slovenské
komunity, že po delším čase se nám konečně podařilo sehnat
nového dodavatele českého a slovenského zboží pro Konzum.
Podzimní objednávka, díky letošním všeobecným
komplikacím, se poněkud zpozdila. Jakmile zboží dojde, dáme vědět a pokusíme se
zorganizovat prodejní den.
- Za CCBA výbor Marcela Štedronská

CCBA – Český & Slovenský Klub ve Winnipegu
154 McKenzie Street (204) 589-7483)
Otevřeno je každý čtvrtek a pátek od 18:30 do 23:00 (do odvolání zavřeno)
Čtvrteční Menu nájdete na www.czechslovakbenevolentassoc.ca
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Vážení krajané,
dostáváte do rukou druhé číslo Pramen/Riečka tohoto roku. První jste obdrželi
začátkem ledna s přáním všeho nejlepšího do nového roku. Nikdo jsme v tom
čase netušili jaký ten rok bude. Tak jako naši přátelé v klubu (viz str. 17) i my
ve Sdružení jsme se museli vzdát našich plánovaných akcí pro krajany. Ani
naše povinná a tradičně třetí týden v březnu pořádaná členská schůze se letos
díky zákazu shromažďování nekonala. Po pořádání krajanského pikniku v roce
2019 jsme zvažovali jestli se do dalšího znovu někdy dáme. Covid 19 definitivně odepsal ten
letošní a otázkou je zda budou síly na další rok.
Co se počtu členů týče, jsme nejmenší odbočka v Kanadě. I přes snahu zvýšit členské řady
náborem nových členů se situace moc nemění. Pro odbočku největší kompetice (v dobrém
smyslu) pro nábor nových členů je krajanská organizace Canadian Czech-Slovak Benevolent
Association (CCBA), která vlastní budovu se společenskou místností a pravidelný provoz baru
s českým občerstvením. Plusem je fakt, že dnes již ani jedna organizace nemá dost
dobrovolníků na pořádání akcí sama po svém a tak velice dobře spolupracujeme dohromady.
S přibývajícími roky se také zvyšuje průměrný věk našich členů. Ale ještě stále se mezi námi
drží předsevzetí existenci odbočky ve Winnipegu udržet. Tím se nám daří udržovat kontakt
s krajany stejného smýšlení přes celou Kanadu.
A teď mi prosím dovolte osobní poznámku a žádost. Já jsem se ujala zpracování a vydávání
Pramene na podzim roku 2000. Tedy před 20 lety. Co mě již poměrně delší dobu dělá potíž je
dojem, že se tahle naše publikace dostala do hlubokých, zajetých kolejí a bylo by zapotřebí
najít nový formát a obsah, který by zaujal a přitáhnul mladší generaci. Pramen/Riečka prostě
potřebuje novou osobu s novými nápady a energií.
Pro mnohé toto není novinka. Již nějaký čas urguji pro novou osobu ujmout se vydávání/
komunikace s krajany. Proto Vás všechny žádám aby jste se zamysleli jestli má význam v této
publikaci pokračovat a pokud ano, pak se aktivně angažovat v náboru nového editor/ky,
kterému s předáním postu ráda pomůžu. Vřele Vám všem děkuji za roky čtenářské loajality.

Přijměte ode mě a celého výboru winnipežské odbočky Českého a Slovenského
Sdružení upřímné přání spokojených a v klidu prožitých Vánočních svátků a do nového roku 2021 hlavně hodně zdraví, úspěchů a pohody.
Vaše,
Misha Gogela
Předsedkyně CSAC (Sdružení), Winnipeg
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Pozdrav z Českého honorárního
konzulátu ve Winnipegu
Vážení krajané,
po víc jak rok a půl provozu kanceláře konzulátu Vám
chci poděkovat za Vaši podporu, kterou jste nám
projevili v době kdy jsme se zapracovávali a hlavně si
vážím Vaší důvěry a trpělivosti. S Míšou Gogelovou se
snažíme vyjít vstříc Vašim potřebám pro jednání s českými úřady a přípravou dokumentů pro
Vaše žádosti o služby Generálního konzulátu v Torontu.
Než Vás odkážu na níže uvedené informace o našem úřadě, tak mě dovolte abych Vám Všem a
Vašim rodinám popřál štastné a pohodové Vánoce a hlavně hodně zdraví a ůspěchů v novém
roce 2021.
Vladimír Hlas, Honorární konzul ČR
Honorární konzulát se nachází na adrese: 5 Terracon Place, Winnipeg, R2J 4B3. Návštěvy
pouze po dohodě. Ohlásit se můžete na e-mailové adrese winnipeg@honorary.mzv.cz nebo
na 204-505-0844; (pro případy nouze je rezervováno číslo 204-981-7314).
Honorární konzulát, ve spolupráci s Generálním konzulátem v Torontu , se zabývá následující agendou:





ověřování podpisů osob (např. plné moci, potvrzení o žití či žádosti o osvědčení občanství);
ověřování správnosti opisů či kopií listin pro použití při jednání v ČR;
ověřování správnosti dodaného překladu;
ověřování podpisů na žádosti o výpis z rejstříku trestů k podání .

Honorary Consulate for Czech republic in Winnipeg is located at 5 Terracon Place, Winnipeg, R2J 4B3.
Always contact consulate before a visit. To make appointment write to winnipeg@honorary.mzv.cz or
phone (204) 505-0844 .
Please note that Honorary Consulate offers limited services only, such as:
 authentication of personal signatures;
 authentication of photocopies;
 authentication of translations;
 certification of superlegalized documents.
Other services than listed can be provided by the Embassy in Ottawa or the Consulate General in
Toronto. It is not possible to apply for a visa or a Czech passport at Honorary Consulates.
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To all wine lovers!!

ČLENOVÉ a DÁRCI SDRUŽENÍ

Based on the

Jméno
Člen (nový dárce/člen
2020 od vydání
posledního čísla)















Členské

Pramen/
Riečka

situation around

Dar

Covid - Wine
Tasting is still in

.......J. Pesik .................... $ 20.00 ..... $ 20.00
.......A. Pacin................... $ 20.00
.......M. Bucek ................ $ 20.00
.......A. Stedronsky ......... $ 20.00
.......M. Stedronsky ........ $ 20.00
.......M. Sichler ............... $ 20.00
.......M. Gogela ............... $ 20.00 ..... $ 20.00
.......K. Gogela ....................... ................. ........... $ 20.00
.......J. Kun ...................... $ 20.00
.......V. Kun ..................... $ 20.00
.......F. Kriz ...................... $ 20.00

Srdečně děkujeme všem, kteří nás finančně podpořili.
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plan for Sunday
afternoon on Feb
7th 2021. If it will
go ahead , those interested in
competing should be having the
wine made now.....
Thank you,
Frank and Bob
WE WILL KEEP YOU POSTED!

Ohlášení a prosba
Od začátku roku redakce obdržela od několika našich čtenářů oznámení změn poštovní nebo e-mail
adresy. Za to jim všem velmi děkujeme. Zaručují si tak, že další číslo dostanou na správnou adresu.
Téměř s každým vydáním nového čísla dostáváme zpět jednu či dvě nedoručitelné zásilky bez vysvětlení
důvodu pro nedoporučení. Je to zbytečné mrhání papíru a poštovného.
Prosíme tedy všechny naše krajany, pokud se stěhujete nebo měníte adresy laskavě nám dejte vědět
ať neminete žádné číslo.
A pokud Pramen/Riečku nečtete a nepřejete si dostávat, prosíme dejte nám vědět na
204 256-3713 nebo krátkou email na mishagogela@gmail.com. Peněžní náklady (z velké většiny
dobrovolné peněžní dary od našich krajanů), které tak ušetříme se budou hodit někde jinde, zvlášť pak
na údržbu budovy Jednoty/klubu.

Klubová adresa je 154 McKenzie Street, Winnipeg, MB, R2W 5A2
Klubové prevádzkové hodiny sú každý štvrtok a piatok od 18:30 - 22:30.
Contact CCBA: www.czechslovakbenevolentassoc.ca
Facebook: Czech & Slovak Community of Winnipeg
Phone: 204-589-7483 (odkazy sú promtne vrátené)
information@czechslovakbenevolentassoc.ca / president@czechslovakbenevolentassoc.ca
treasurer@czechslovakbenevolentassoc.ca

Informace a kontakt na odbočku Sdružení jsou následující:
České a Slovenské Sdružení v Kanadě, odbočka Winnipeg: www.cssk.ca , celokanadské
webové stránky s informacemi všech odboček Sdružení.
Psát můžete na:
CSSK Winnipeg
51 Sweetwater Bay, Winnipeg, Manitoba,
Canada, R2J 3G4
Misha Gogela, předsedkyně odbočky, Tel.: 204 256-3713, mishagogela@gmail.com
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“The Courtyard of Vinohradská Street is an
uncompromising portrayal of a young
woman’s struggle to learn the truth of her
mother’s death in the turmoil of 1960s
Czechoslovakia. Framed by the conflict
between an immigrant father and his
Canadian-born daughter, the story
illuminates the pain of kept secrets and the
peril of losing love.”
"This is a fine story about love and self
discovery, and one family's struggle to
survive the brutal legacy of communism."
— Jake MacDonald
Danka Orihel, a Slovak survivor of the Prague
Spring, offers a fictional account of the effects that historical event had on civilians that
continues to resonate in the lives of the survivors and their families. The past always
comes back to haunt the present.
— Simone Hébert Allard

Danka H. Orihel received a BSc degree from the University of
Winnipeg. She is a writer and editor who lives with her family in
Winnipeg. She has worked as Editor-in Chief of ethnic magazine for
twelve years. Her stories and articles have been published in local and
national magazines: The New Homeland, Dobrý Den, The Aquarian,
Pramen, Říčka and Prairie Writers Vol. 2 and 3.

Blahopřejeme!
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Špilberk
Mému rodnému městu, kde je vyspělý
průmysl a obchod, dominuje známý hrad
Špilberk. O založení tohoto hradu se
zasloužil kníže Břetislav během jeho vlády
v první polovině 11. století ve snaze aby se
udržela celistvost české země a hlavně
Morava zůstala součástí českých zemí.
Budoval celou síť hradů, které měli funkci
nejen vojenskou ale i hospodářskou a
správní. Do té doby byl centrem brněnského
kraje knížecí hrad v místech dnešního
Petrova. Královským hradem se stal
Špilberk až za vlády Přemysla Otakara II, kdy tento panovník dal na zakládající listinu jeho
pečet. Tato listina je vystavena v museu na
hradě Špilberku.
Již v roce 1247 se na Špilberku konal
sněm českých pánů a sloužila se mše v hradní
kapli, která byla v prostorách hradu. V této
kapli měl také svatbu krátkodobý král Václav
III. Když byl o několik týdnů později
zavražděný v Olomouci, přestal být Špilberk
sídlem Přemyslovců.
Špilberk dominuje městu na příkrém
kopci ve výšce 290 metrů nad mořem. Na
Pohled na Petrov
nádvoří hradu je studna ze 13. století, která je
hluboká víc jak 70 metrů. To dovolilo na hradě vybudovat vlastní vodárnu, která zásobovala
vodou stovky lidí. Tento hrad byl sídlem markrabat moravských. Nejznámější byl Karel IV se
svojí ženou a později královnou Blankou z Valois. Jan Jindřich Lucenburský převzal vládu po
Karlu IV jako markrabě moravský a taktéž mu patřil nedaleký hrad Veveří.
Na hradě bylo sídlo administrativního řízení pro Moravu. Ústředním finančním orgánem
se stala markrabská koruna s markrabskou kanceláří přímo na Špilberku. Po smrti Jana Jindřicha
se stal hrad majetkem rakousého vévody pana Václava z Dubé. V době vlády Zikmunda
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Lucemburského byl hrad důležitou protihusitskou
pevností. Husité po třikráte chtěli hrad i město Brno
dobýt ale nikdy se tak nestalo.
Vlastníci hradu se střídali a bylo mezi němi i
samotné město Brno. Jiří z Poděbrad hrad od města
odkoupil a daroval jej synovi Viktorinovi , zemskému
hejtmanovi moravskému. Hrad odolával velmi dlouhou
dobu nájezdům uherského vojska pod vedením Matyáše
Korvína, který nakonec nechal obránce hradu
vyhladovět a uherské vojsko drželo hrad až do
Korvínovi smrti roku 1490. Poté se na Špilberku
střídalo ve vládě nespočetné množství a to jak hejtmanů
Hrad Veveří
tak markrabatů až do roku 1560, kdy byl hrad na prodej.
Uherský rytíř Hanuš Czerau byl vážným zájemcem ale Stavové moravští z obavy aby se hrad
nedostal znovu do rukou cizinců hrad koupili, včetně hradního panství, za 35 000 grošů. Tím
přestal být Špilberk hradem zeměpanským. Správa brněnských konšelů nebyla ta správná volba.
O hrad se nestarali a v roce 1587 vyhořel. Až strach před nájezdy Turků koncem 16. století je
donutil hrad obnovit. 1. ledna 1621 obsadil Brno císařský plukovník Verdugo a císařský
komisař kardinál Dietrichštejn zabavil Špilberk pro císaře Ferdinanda II. Ještě před zabavením
hrad sloužil jako vhodné místo pro násilné držení dlužníků a zastrašování lidí, kteří měli jiné
názory k uspořádání politických, náboženských a národnostních názorů než vládnoucí
Habsburkové.
Jako první odsouzení za povstání českých stavů byli Bernard Prašiský ze Zástřizl a
Zdeněk Brtnický z Valdštejna. Oba zde zemřeli. Vojenský význam ocenilo Rakousko v době
třicetileté války, kdy se Švédové pokoušeli třikrát dobývat Brno. Ani poslední obléhání v roce
1645 se nepodařilo a generál Torstenson navíc ztratil 8000 svých vojáků .
Od toho data se hrad stává velkou rakouskou věznicí a to až do konce první světové
války. Skončila zde velká většina italských karbonářů ze kterých se silná většina už nikdy
nevrátila domů. Za vlády císaře Františka I, který neměl rád změny a požadavky „jakobínů“ ho
přímo strašily, sem začal posílat jakobíny z Maďarska. Většina byli členové střední šlechty
s poměrně malými požadavky na změny ale přidávali se k nim rakouští básníci a střední šlechta
a z toho měl císař obavy. Na Špilberku jich skončilo tolik, že musel císař nařídit roku 1796 aby
byla na ulici Cejl nová věznice kam se dávali političtí vězni s privilegiemi. Hrad také hostil
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spoustu polských revolucionářů v letech 1839 – 1848. Další vlnou uvězněných byla řada Poláků
a Ukrajinců ze západní Ukrajiny, která byla tehdy okupovaná Rakušany. Touha po
demoktatizaci a svobodě v těchto zemích byla tak velká, že zatčených na hradě Špilberku bylo
pětinásobně víc nežli karbonářů a jakobínů dohromady. Svoboda a sjednocení Polska
s demokracií to byly požadavky polských vězňů. Jejich boj za svoje práva skončil až v roce
1918.
Císař František Josef I (1830-1916)
změnil režim ve věznicích. Podzemní
kazematy byby zrušeny, vězni museli
dostávat stravu každodenně, směli mít
knihy a dopisovat si s rodinami a přáteli.
V celách směli být jen pod vou a na
postelích s matracemi a měli povinné
každodenní cvičení. Ještě jedna velká
změna nastala přičiněním mladého císaře
Františka Josefa. Na politické vězně se před
změnami dívalo jako na zločince. Tedy
vrahové, zloději, násilníci a podvodníci a političtí byli jedna banda a tak se s nimi zacházelo. Od
daných změn političtí byli odsouzení ale zacházet se s němi muselo lidsky.
„Mezinárodní“ věznicí přestal Špilberk být v roce 1914, kdy se stal opět věznicí jenom
pro české lidi.
Mezi prvními byli mnozí šiřitelé tak zvaního „carského manifestu“, který nabádal národ
český a moravský ke splnění svých národnostních práv ve spojení s carským Ruskem. Na
Moravě bylo zatčeno nmoho lidí a hlavně hodně mladých studentů z brněnských univerzit a dva
ze šiřitelů byli i popraveni.
První světová válka dala českým lidem mnoho povinností. Jedna z těchto poviností bylo
narukovat do armády. Tohoto rozkazu mnoho mladých lidí nehodlalo splnit. Od roku 1917, ve
venkovských, lesnatých a hornatých oblastech monarchie začaly skupiny dezertérů a venkovanů
vytvářet tak-zvané „zelené kádry“. Tito mladí muži sice z domova odešli ale běhali jako tuláci,
nebo pracovali námezdně u sedláků, nebo v lesích či lomech. Ale četníci jich samozřejmě
hledali a také našli. No a ti se dostali na Špilberk, protože to byla v době války věznice jen pro
vojenské vězně. Těchto zelených kádrů se tam napočítalo přes dva tisíce. Dostávali tvrdý
vojenský výcvik se stravou a odpočinkem a nakonec všichni skončili, jak se tomu tehdy říkalo,
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v maršbaťáku (pochodový pluk). Nikdo neví kam tito mladí muži byli posláni a kde a jak
skončili. Po roce 1918 se oslavila naše nová republika. O zelených kádrech se ale nikdy
nemluvilo.
V údobí Masarykovy republiky se Špilberk stal kasárnami s vojenskou prokuratůrou a
také určitá část hradu se stala muzeem. Smutnou úlohu Špilberk musel vykonat v době
nacistické okupace. Až do července 1940, kdy byla špilberská věznice zrušená, odtud byly
poslány stovky vězňů do koncentráků v Německu odkud se většina nevrátila. Ti co byli
přemístěni do brněnského sběrného koncentračního tábora zvaný Pod Kaštany nebo do
Kounicových kolejí, kde vězni strávili výslech a rozsudek, byli v Brně přímo popraveni nebo
putovali, tak jako špilberští vězni, do koncentračních táborů.
Němci poté hrad nechali nákladně upravit jako romantický německý hrad. Chtěli tak
vlastně vymazat předchozí bezmála tisíciletou historii hradu. Špilberskou kapli, která byla
našimi králi vysvěcená pánu Bohu, velice nechutně vyzdobili v gestapáckou „svatyni“ a
holdovali v ní nacistické ideologii. Existují doklady, že gestapo budovalo ve sklepení dokonce i
plynové komory, kterých ale již nemělo čas použít.
Dnes je brněnský hrad Špilberk z části zrenovován a z části rekon-struován. Tato
rekonstrukce se snažila navrátit Špilberku podobu, která by naznačovala, že to nebylo jen
vězení a vojenská pevnost, ale také sídelní
hrad
moravských
markrabat
ve
středověku. Hrad je otevřený k veřejným
návštěvám, oslavám a kulturním akcím.
Nádvoří pravidelně tvoří kulisu opeře,
divadelním hrám a představením různých
žánrů a je dosti obtížné na tato
představení dostat vstupenky. Muzejní
trakty jsou velmi účelně a pěkně
sestaveny a jedna návštěva nestačí
k prohlídce celé horní části hradu.
Pokud se Vám nastane příležitost k návštěvě Brna tak tento hrad neopomeňte navštívit.
Tento hrad má také přezdívku „vězení národů“.
- sepsal Jan Kubíček (upravila Misha Gogela)
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Kdyby mohlo pádlo mluvit
Povídání o letním hobby v přírode
Začalo to v šedesátých letech, když jsem poprvé
kempoval u řeky Jihlavky se svým přítelem
Mirkem. Tehdy ve starém celtovém “áčku” bez
podlahy. A pršelo celou noc…….Nemohl jsem
poté pokračovat ve stopách českých trampů. Odjel
jsem do Kanady ale po několika letech v Kanadě,
jsem
svoji
vášeň
“obnovil” ve smyslu kempinku a kanoe.
Kanoe se kdysi dělaly z břízové kůry, později z
cedrových latěk, skelného vlákna a epoxy, hliníku a
nyní Kevlar nebo Carbon fibre. To jsou lehké kanoe
kolem 20 kg. Kanoe pro peřeje a skalnaté řeky jsou
vyrobeny z Royalex nebo ABS materiálu ale jsou
skoro 2x težší. Pádla jsou nyní lehká a mírně zahnutá
pro lepší náběr vody.
Západy slunce na Beaubien Lake

Výše: starší klasická kanoe, portage s Kevlar kanoi, brod bobří přehradou
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Přiložená mapa ukazuje oblíbená místa, některá jednodenní, většinou na tři až pět dní, kde je
nutnost přechodu (portage) mezi jezery. Těmi se dostaneme do míst bez motorových člunů a
chat. Pro tohle vzdálené kempovaní je dobře promyslet jídlo, oblečení, stany, společná celta,
dobré topografické mapy a “souladné přátele”!!! Zavazadla na takové výlety jsou nepromokavé
pytle na záda (dry bags with harness) a pro jídlo malé vodotěsné soudky, také na záda. Hlavní
jídla jako snídaně a večeře si rozdělíme mezi sebou, já mám úspěch s velkou snídaní: cowboy
coffee (náš turek), slanina a omelety. Pokud dovolí počasí vaříme na otevřeném ohništi, pro
deštivé počasí máme malé vařiče.
Přenocovat venku není lehké ale velmi půvabné: zvuk zvěře, pohled na noční oblohu, posezení
u malého táboráku.
- Frank Kříž 1.Bloodvein river @5
2.Manigatogan r.@3
3.Icelanding river@1
4.Assinb.river@1-2
5.Rouseau river@1
6.Whitemouth r.@1
7.Pinawa channel@1
8.Bird river@3-5
9.Whiteshell r.@1
10.Gundy lake@1-2
11.Bain lake@3
12.Red lake@2-5
13.Vermillion lake@3
14.Beaubien lake@3
15.Winage lake@3-4
16.Dryberry loop @6

13

„SUMMER OF LOVE“
Vilém A. Kun
„Léto lásky,“ tak pojmenovala primátorka města, demokratická politička Seattle Jenny A.
Durkan demonstrace, nepokoje a rabování s žhářstvím ve svém městě. Její postoj k událostem
vynáší klasickou otázku „Cui bono” (komu to slouží). Snadno napadne každého, že se bude ve
prospěch lidi a mocnosti, kteří chtějí zničením Ameriky převzít vedoucí roli v politice a světové
ekonomice.
Z médií se dovídáme, že „Po 172 letech západní Evropou, a též jinde obchází opět strašidlo
komunismu. Spoluautor Komunistického manifestu Karel Marx se opětně těší velké popularitě
mezi mladými lidmi, především v Německu.“ Mladá generace je indoktrinovaná masovým
působením levicových pedagogů, dnes už ani neví „co je správné a co špatné.“ Pro ně je vše
relativní.Bylo by ale omylem domnívat se, že progresivismus je řízen z jedné centrály, kde se
peče spiknutí. Nemají centrálu z důvodu, že se poučili z dřívějších totalit a nyní je účinnější pro
ně aktivizovat malý počet ohnisek organizátorů. Mnozí naverbovaní idioti z řadových účastníků
ani neví „komu a čemu slouží!“ Jen někteří jedinci z nich dobře vědí, komu za peníze a slib
pečených holubů slouží.
Víra agresivních neomarxistů, zelených a ultraliberálů evidentně sílí. Věří totiž pevně, že po
brzké porážce kapitalismu přijde éra totální „svobody a všeobecného luxusu!“ Propagandisté
jsou natolik hloupí, že ignorují největší skutečnost, že v socialismu svoboda neexistuje, a podle
nich svoboda znamená anarchií. Přitom by se mohli snadno poučit z některého současného soc.
státu.
Důvod pro novou revoluci zmíněné skupiny lidí, vychází z toho, že se „cítí špatně ve
společnosti a nedaří se jim jen proto, že ostatní lidé myslí a vidí život jinak než oni!“ Cílem
progresivistů, jak se honosně nazývají, je zničit západní civilizaci. Jaký progres? Spíše kroky
zpět k podmanění občanů.
Z jejich plakátů je to zcela jasné: „You can't change this society, you have to destroy it!"
Z mnoha zdrojů se ozývá přirovnání současné situace ve světě ke třicátým létům minulého
století. V té době, vznikaly německý nacionalizmus Hitlera, fašismus Mussoliniho, rozpínavost
Stalina a příprava na hroznou válku. Ti, co znají jen trochu nedávné dějiny ví, že tito individua
se slibem socialistické „zářivé budoucnosti,“ nahnali do záhuby mnoho milionů lidí.
Pokud si někdo myslí, že porovnání s třicátými léty je přehnané, ať se podívá, co se děje v
Seattle, v Portlandu, v Minneapolisu a v dalších městech USA. Dnes levičácká liberální lůza, tak
jako tenkrát, rozbíjí výkladní skříně rabuje obchody a zapaluje budovy. Je to karbonová kopie
německé „Křišťálové noci“ (pojmenování po rozbitém sklu). V noci z 9ho na 10ho listopadu
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1938, se odehrálo rozbíjení výloh a plenění židovských obchodů v Německu, v Rakousku i
v Sudetech. Je snad rozdíl mezi rabováním a ničením obchodů nevinných obchodníků v roce
1938 a v roce 2020? Dnes, jako tenkrát v Německu, nezasahovali (nesměli) ani policajti ani
hasiči, aby zabránili zločinům. V USA demokratičtí primátoři a guvernéři taktéž nevyslali
policii ani hasiče odvrátit škody. Veřejné pálení Biblí v Portlandu je kopií pálení knih nacisty
v roce 1933 a v Číně v době kulturní revoluce. Je to proti jejich duchu, jako tenkrát.
Dokonce i smyšlený důvod k ničení je obdobný - „Smrt jednoho člověka!“ V 1938, to byl
atentát na Ernsta von Ratha, sekretáře německého velvyslanectví v Paříži, a v USA usmrcení
46letého Afroameričana George Floyda v Minneapolisu. Dnes v USA tak jako tenkrát
v Německu, lůza udělala z toho důvod nepokojům a bere si na mušku nevinné a bezbranné
občany a ubližuje jim.
Kdy konečně lidé začnou přemýšlet a jasně vidět cíl socialistů a následky jejich vlády? Ať už to
byl národní socialismus Hitlera, nebo dnes snaha radikálního socialisty Bernie Sanderse v USA,
cíl a výsledek je stejný. „uchopení moci a pošlapání svobody.“ (Vzorem Berniho je F.Castro).
Postupný zákaz svobodného projevu a zákaz osobní obrany, odebráním zbraní, jsou plíživé, ale
jisté kroky ke zničení demokracie. Není to divné, že politikům teď, po 220 letech od uzákonění
nošení zbraní v Americe, tato občanská svoboda jim vadí nejvíce. Proč asi? Odpověď je jasná,
aby se občané eventuálně nemohli bránit.
V oregonském Portlandu násilnosti a rabování, trvají už více než 2 měsíce. Dem. stranou jsou
však prezentovány jako boj proti rasismu a vzpoura utlačovaných barevných lidí.
Po několika neúspěšných obžalobách prezidenta Trumpa, nepokoje vypadají spíše jako
nepodařená předvolební kampaň Joe Bidena. Demokrati ve snaze podchytit voliče spustili
revoltu, která se jim vymkla z rukou.
Na průběh protestů, ukázala americká herečka Meryl Streepová, která sdílela na sociálních
sítích video, ukazující dav „demonstrantů,“(?) jak vesele rabuje obchod s oblečením a obuví.
Guvernéři států a starostové, kteří to dopustili by měli stát před soudem a zodpovídat se, napsala
herečka. Bohužel, i Barack Hussein Obama, 30. července ve svém smutečním projevu nad rakví
kongresmana John Lewis pronesl: „Dnes můžeme být svědky toho, že federální vládní
„agenti“ (nikoli domobrana) používají proti „pokojným demonstracím“ slzný plyn a obušky.“
Obama si snad myslí, že Američané tyto událostí v TV nevidí, že tak lže? Pak není divu, že
někteří ho nazývají „patologickým lhářem.“ Slavný výsledek Black Lives Matters a Antify, jsou
tisíce vyrabovaných a zničených obchodů a budov.
Proč ale záleží jen na černých životech? Každý život je posvátný! Během letošních dvou letních
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měsíců, bylo v Chicagu zastřelených přes stovku lidí, včetně 12 černošských dětí, mezi kterými
bylo také jednoroční dítě.
Jsou to právě dem. politici, kteří rozdmýchávají rasizmus a rasistický pohled, podle čehož barva
kůže se stává měřítkem veškeré reality, pravdy a morálních hodnot! Městská rada v Seattlu
pořádala v červnu 2020 seminář přeškolení za účelem „zrušení bělosti.“ Svým zaměstnancům
uvedla během 2-1/2hodinového tréninku nazvaného „Přerušení internacionalizované rasové
nadřazenosti a bělosti.“ V ní je sděleno - „Pokud si užíváte pohodlí a věříte v individualismus
nebo hledáte objektivitu, máte rasovou nadřazenost! Pracujte na „zvrácení vlastní bělosti!“
Bílý člověk může pak být považován za zločince na základě barvy kůže, stejně jako Židé byli
považováni za zločince na základě jejich židovství. Je opravdu jen barva kůže, tím jediným,
co definuje vlastnosti bělochů?? Tento názor představuje děsivou regresi, strašný ústup
zpátky. Tento rasový koncept současné západní civilizaci je nejvíce cizí.
Politická levice ve Spojených státech se nyní otevřeně chopila rasistických idejí od dob
německého nacionálního socialismu z 30. a 40. let 20. století. Redukce lidských bytostí jen na
barvu jejich kůže představuje největší porážku humanistického myšlení. Je to výměna starého
rasizmu za nový, horší!
Během nedávných nepokojů byly též výlohy obchodů a synagogy ve Spojených státech
počmárány antisemitskými slogany. Aktivista BLM v rozhovoru na Fox News otevřeně
pohrozil, že pokud se starosta New Yorku Bill De Blasio a guvernér státu New York, Andrew
Cuomo nesetkají s protestujícími, tak „odvede demonstranty vybavené kanystry s benzínem do
Diamantové čtvrtě, aby ji vypálili. Ve čtvrti žije a pracuje hodně Židů.“
Každý druhý plakát demonstrantů nese nápis „DEFUND THE POLICE,“ až k jasnějším
požadavkům, „abolish police services!“ Zrušení policie, by jistotně zničilo bezpečí všech
občanů a dalo volnou ruku zločincům. Někteří však berou slovo „defund“ jen jako převedení
peněz na jiný účel. Je to ale pouhé ohlupovaní lidí. Definice slova “defund” = prevent from
continuing to give funds, (zabránit poskytování finančních prostředků). Znamená to zastavení
platů policii.
Co nakonec dodat? Jen to, že ti, kteří se dokážou poučit z minulosti a všichni slušní lidé a
představitelé nejen v Americe, ale po celém světě, nesmí ustupovat nátlaku radikální menšiny.
Musí přejít ve všech oblastech života k zdravému rozumu a zavrhnout nesmysl socialismu.
Odmítnout systém, kde pracovitý člověk nese na bedrech lenochy a ve státě se vytváří chudoba
jako na Kubě, ve Venezuele, Severní Koreji a v dalších zemích tak zvané „zářivé budoucnosti.“
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Vážení přátelé,
na ukončení tohoto roku bychom Vám všem chtěli poděkovat za podporu naší
krajanské organizace a popřát příjemné prožití Vánočních svátků a všechno
nejlepší do Nového Roku 2021. V letošním roce, který je pomalu za námi, náš
každodenní život byl narušen Covidem a to nejen v Kanadě, ale po celém světě.
Zasaženi jsme byli nejenom osobně ale zasažena byla i naše organizace.
Vzhledem k provinčním nařízením jsme museli během tohoto roku klub
dvakrát zavřít.
Poprvé to bylo od března (March) do července (July) a znovu 15ho října (October) a klub je
zatím stále zavřen. Díky tomu jsme ztratili důležitý zdroj příjmu nejen z baru, ale také z akcí
jako Dinner and Movie, bramboráky, piknik atd. Tyto akce se bohužel nemohly konat. Před
zavřením klubu se nám podařilo uspořádat několik programů v lednu (January) Dinner and
Movie, bramboráky a Current Affairs. V únoru (February) další Current Affairs a bramboráky
a velmi úspěšné ochutnávání vína. Zbytek programů, které jsme naplánovali se snažíme dodat
alespoň virtuální cestou a to díky úsilovné práci Jaromíra Samka. Více informací o
plánovaných programech najdete na našich vebových stránkách:

www.czechslovakbenevolentassoc.ca
Během doby, kdy byl klub povinně zavřen se nám podařilo několikrát krátkodobě otevřít a to
jen na vyzvednutí obědnávek z konzumu. Děkujeme paní Evě Šoustkové za ochotu vše
zorganizovat.
Během tohoto roku jsme také měli několik větších vydání. Hlavní bylo vyměnění zadních
dřevěných dveří v baru za železné, oprava střechy nad zadními dveřmi a instalace mříže na
kuchyňské okno do zahrady.
Poděkování patří všem našim krajanům, kteří nás podporují, zároveň také dobrovolníkům, kteří
se podílí jak na organizování programů tak na potřebných opravách kolem budovy. Velkou
pomocí byly podpory, které jsme obdrželi od České Republiky a od Manitobské Provincie.
Díky tomu COVID jako organizace zatím přežíváme. Také děkujeme Sdružení za spolupráci a
ochotu pomoct kdy je třeba.
Doufáme, že situace se brzy vylepší a že se budeme moct bez omezení znovu sejít v klubu a
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dobře se pobavit. A snad během příštího roku se náš život vrátí do normálních kolejí.
Vzhledem k tomu, že není možné v klubu osobně platit členské příspěvky nebo příspěvky na
klub, můžete platit šekem vypsaným na CCBA a poslaným na adresu:

CCBA, 154 McKenzie st., Winnipeg, Manitoba, R2W 5A2
(neposílejte peníze v hotovosti)
Předem děkujeme!
Druhá možnost je Interac e-transfer. Pokud zvolíte tuto formu platby, podrobnosti jak provést
jsou uvedené níže a na našich webových stránkách.
Mnohokrát děkujeme za Vaši podporu těšíme se na brzské shledaní !

Za celý výbor CCBA Vám přeji

Veselé Vánoce a Šťastný Nový Rok!
Veselé Vianoce a Šťastný Nový Rok!
Merry Christmas and Happy New Year!
Marcela Štědronská
President

Dear Friends,
As this year comes to a close, I would like to wish you and yours a very happy and safe holiday
season and a new year full of health and joy. Hopefully, we will soon be able to start meeting
safely again, sharing a glass of wine and a few laughs as we catch up on our personal stories.
But for now, our programming is continuing through virtual delivery of events, including the
upcoming Czech and Slovak Folklore – Christmas cooking as well as the welcoming of the
New Year 2021.
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I would also like to thank you for your support over the last year. 2020 has been a difficult one
for all of us personally, and also for many businesses and organizations. Our small Club is no
exception as it struggles to survive its second closure this year.
The generous support of our members through annual dues and donations is vitally important to
the financial health of the Club and we are taking steps to make it easier for our members to
support the Club and help keep it financially viable.
Should you wish to pay your membership dues and/or make a donation, you may do so by
sending us a cheque payable to CCBA. The envelope should be addressed to 154 McKenzie
St., Winnipeg, Manitoba, R2W 5A2 (Please no not mail cash).
If you prefer to make an electronic payment, you may do so online using Interac e-transfer
(instructions for e-payment noted below).
On behalf of the CCBA
Marcela Stedronsky
President

How can you use Interac e-Transfer?
Nearly all Canadian banks and credit unions offer Interac e-Transfer. To view the full list, click: https://
www.interac.ca/en/consumers/products/interac-e-transfer/#fi-list-interac-e-transfer

How-To: Send money with Interac e-Transfer
How do you send money with Interac e-Transfer? You and the recipient each need your own:
 Account with a participating bank or credit union, Active email address or Mobile phone number.
To send, follow the easy-to-use instructions on screen:
1. Log into your online or mobile banking app and select the account.
2. Choose or add your recipient’s email or mobile number.
3. Enter the amount and a security question (no need if the recipient has registered for Interac eTransfer® Auto deposit).
That’s all. Just make sure you safely share the security answer with your recipient. Better yet, have your
recipient register for Interac e-Transfer Autodeposit for ease and added security.
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CCBA gratefully acknowledges
your generous donations.
NAME
Bačik, Karol
Benadik, Gabriela
Cardillo, Marie (for J.Zacek)
Císař, Josef
Debnar, Dana
Drexlerova, Eva
English, Vivian
Gogela, Misha
Jordan Vlasta
Jordan Vlasta
Koke, Helen
Kubík, Jaroslav
Majerský, Giselle
Mandzik, Josef
Markiw Milka
Markiw Milka
Miller, Vilda
Miller, Vilda
Novotný, Viktor
Pačín, Soňa
Pesíkova, Jana
Sichlerova, Marie
Sichlerova, Marie
Soustkova Eva
Stedronský, Antonin
Stelsovska, Helena
Stelsovska, Helena
Vanek, Eva
Vido, Blaza
Walls, Marie-Anne
Wenzel, Bob
Zahradnik, Hazel
Zahradnik, Jaromir

$$$

DONATION

$20.00
$50.00

Pramen/Ricka
Club
Pramen/Ricka
Club
Club
Pramen/Ricka
Pramen/Ricka
Club
Pramen/Ricka
Club
Club
Club
Club
Club
Club
Pramen/Ricka
Club
Pramen/Ricka
Club
Club
Club
Club
Pramen/Ricka
Club
Club
Club
Pramen/Ricka
Club
Club
Club
Club (Wine tasting)
Club
Pramen/Ricka

$15.00
$38.00
$20.00
$15.00
$38.00
$36.00
$18.00
$20.00
$6.00
$20.00
$8.00
$8.00
$20.00
$20.00
$100.00
$88.00
$20.00
$30.00
$20.00
$25.00
$25.00
$52.00
$40.00
$10.00
$10.00
$8.00
$5.00
$8.00
$90.00
$50.00
$30.00
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Členové a krajané, kteří nás
letos opustili.
Vzpomínáme
JOSEF SNOBL
September 10, 1939 January 30, 2020

EVA MARIE KADLEC
June 7, 1933 - February
21, 2020

VLASTIMILA
SINDELAR
(nee JIRASEK)
October 2, 1952 September 7, 2020

CHARLES (CHUCK)
STRACENY
February 28, 1970 September 13, 2020

VACLAV (VICTOR)
BROZ
1944 - 2020

Seznam členů CCBA
Leden/Januar 1 až Prosinec/December 5, 2020

Členské $ 12.00 ročně

Anderson, Leif
Anderson. Joey
Atnikow, Kathryn
Bačik, Karol
Bačik, Marcela
Benadik, David
Benadik, Gabriela
Benadik, Kazo
Benadik, Martin
Bergen, David
Bergen, Petra
Bohna, Fritz
Borges, Maria
Borges, Paul
Bučková, Magda
Campbell, Kim
Chaloupková,
Jarka
Císař, Josef
Drexlerová, Eva
English, Vivian
Federkovich,
Viera
Gogela, Misha
Gogela,Kelly
Hill, Susy
Ježik, Lubo
Ježik, Tonka
Jordan, Vlasta

Koke, Helen
Koke, Robert
Kollár, Palo
Kováč, Suzan
Kříž, Frank
Kubíček, Jan
Kubík, Jaroslav
Kubík, Ondrej
Kun, Jiřina
Kun, Viliam
Machovec, Eliska
Majerský, Giselle
Mandzik, Josef
Markiw Milka
McDonald, Alice
Miller, Vilda
Mucska, Alena
Mucska, Andrea
Mucska, Marcel
Mucska, Miro
Mudrá, Jana
Mudrý, Peter
Němeček, Roman
Němečková, Anna
Nemetchek,
Becky
Nemetchek, Karel
Novotný, Viktor
Obelnicki, Steve

Orihel, Danka
Orihel, Jano
Pačín, Aloiz
Pačín, Ondrej
Pačín, Soňa
Pačín, Štepán
Palička, Jarka
Palička, Karol
Pešíková, Jana
Poonwassi, Anne
Pražák, Věra
Pražák, Vincent
Ratz, Brian
Ratz, Jarka
Rusák, Linda
Samek, Jaromir
Samek, Michaela
Samek, Philip
Samek, Teresa
Scháněl, Francis
Scháněl, Frantisek
Scháněl, Mila
Scháněl, Susana
Sichlerová, Marie
Šnobl, Josef
Šoustek, Karel
Šoustková Eva
Štědronský, Antonin
Štědronský, Antony
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Štědronský, Marcela
Stelšovská, Helena
Stracený, Charles
Stracený, Eva
Stracený, Kurt
Strnad, Miroslav
Švarcová, Marie
Turczak, Curtis
Tyleš, Julius
Vanek, Eva
Vido, Bláža
Vido, Rudolf
Walls, Marie-Anne
Wenzel, Bob
Wenzel, Jana
Zahradník, Hazel
Zahradník, Jaromir

ŠKOLA ČEŠTINY / CZECH LANGUAGE CLASSES

Škola

Helena Stelšovská nadále nabízí zájemcům kurz českého jazyka. Hodiny
jsou každý čtvrtek od 7:30pm. Pokud máte zájem kontaktujte Helenu
Stelšovskou na h.stelsovsky@gmail.com 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 h.stelsovsky@gmail.com or phone 204 772-7209.

Pramen & Riečka - Časopis krajanské obce Čechů a Slováků ve Winnipegu.
Je vydáván winnipežskou odbočkou Českého a Slovenského Sdružení v Kanadě a Kanadskou
Česko-Slovenskou Podpornů Jednotů (club) ve Winnipegu pro krajany v Manitobě a jinde ve
světě.
Adresa: CCBA / CSSK, Attn. Pramen / Riečka, 51 Sweetwater Bay, Winnipeg, Manitoba,
Canada, R2J 3G4.
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.
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 světě. Spojovat nás za hranicemi s našimi vzdálenými rodnými zeměmi.
Podepsané články nemusí vyjadřovat názory redakce a vydavatele.
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@gmail.com
Informace o činnosti Sdružení a jednotlivých odboček,
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 a pátek/štvrtok a piatok od 6:30 hodin večer
Podrobnější informace najdete na www.czechslovakbenevolentassoc.ca
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AVENUE DENTAL CO.
2027 Portage Ave Winnipeg, MB R3J 0K6 - 204.837.8559

PROFESSIONAL TEAM OF DENTISTS:
DR. ANTON BRASKO
DR. NATALIE ROSENTHAL
DR. ANDREJ BRASKO
DR. VIVIANA STEINBERG
Providing COMPREHENSIVE FAMILY DENTISTRY including:










LASER TREATMENT
IMPLANT DENTISTRY
CROWNS & BRIDGES
DENTURES (same day repairs)
ROOT CANAL THERAPY
COSMETIC BONDING/VENEERS
ORAL HYGIENE & TEETH WHITENING
PEDIATRIC TREATMENT
EMERGENCY DENTAL CARE
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CSSK & CCBA
Attn. Pramen/Riečka
51 Sweetwater Bay
Winnipeg, MB, R2J 3G4
CANADA

