Výsledky z voleb 8.1.2006

Až na tři hlasy u jednoho kandidáta jednomyslná volba
potvrdila, že program, který minulý výbor v lonském roce
začal, je právě ten o který má naše komunita zájem a
dala další mandát výboru ve složení:
Miloš Hájek - předseda, Jaromír Mayer – místopředseda,
Miroslav Durec – jednatel, Josef Štastný – pokladník,
Darina Pinter a Marian Olle – revisoři účtů.

Předběžný Kalendář akcí:

Sport, jak pro mladé, tak i pro ty starší, a nezapomínáme
ani na ty –mezitím-, který získal svou popularitu tím, že
na tom nezáleží, jakých výsledků kdo dokáže, ale že hráči
jsou v prostředí, kde se mezi sebou cítí dobře, vzájemně
se positivně povzbuzují a nacházejí v koordinaci pohybu
mentální a fyzickou rovnováhu.
Bowling, který můžeme hrát bez ohledu na počasí, je
organizován systémem ligy a pravidel, se hraje každou
středu od 16:00 a v neděli ve 12:00 v Bonnie Doon Bowling Lanes – basement in the Mall (mezi 82-90 Ave a 8486 street). Volejte 461-8578 pro informace.
Jakmile nám to počasí dovolí, připravujeme golfový turnaj ve stylu Texas scramble, který dává možnost všem
hráčům a týmům stejné a rovnoprávné možnosti hry.
Zájemci volejte Marianu Liškovi 476-9609 o informace a
k zápisu.
Billiard, darts – zájemci ČSSK mohou použít Army Navy
Air Force Veterans club od úterý do soboty mezi 9:00 a.m.
a 9:00 p.m., musí se zapsat u vchodu do návštěvní knihy.
ANAF club nám dává „ guest membership“.
Sborový zpěv pro vytrvalé zájemce, pod vedením Kamily Moquin, mohaleté zkušené sborové zpěvačky, hudebnice na klavír a na housle, se koná každou středu od
18:00 – 20:45 v Grand Salonu Saint Jean College, 91
street – 85 avenue. Nácvik trvá prozatím do poloviny
června (June).
Parkování zdarma je v přilehlých ulicích.
Každou poslední neděli v měsíci (26.2.,26.3.,30.4) v
15:30 máme veřejnou schůzi u Mayerů, po které následuje „piknik pod střechou“, přehlídka gastronomických
skvostů našich žen a rodin, vyzýváme všechny členy,
aby se předvedli svým receptem, uspořádáme soutěž o
nejlepší talíř. Dotace jsou vítané pro cenu výherce.
Jak se oteplí v květnu (May) a v červnu (June) pikniky se
sportovním pořadem míčových a jiných her se budou
opakovat u Dáši Zachystalové, která se nám nabídla, abychom setkání pořádali na jejím pozemku. Plánek a popis
jak se na jeji „acreage“ dostat poskytneme na požádání.
Promítání našich filmů pokračuje každou první neděli v
měsíci odpoledne v 17:00 v Dutch Cdn Clubu, 13312-142
street. Detailní program bude na web stránce: Miroslav
Donutil a jeho hosté - Rychta a Žofín, Mazaný Filip,
Náměstíčko.

Aktuální informace o našich
akcích najdete na WEB stránce.

Antonín Kubálek z Toronta - hraje
Mozarta

Feb 19&22, 19:30 Convocation Hall U of A. Students & seniors vstupné $10, za dva koncerty $15, others $20, za dva
$30. Objednávky ve Wirth institute Dr. Szabo, nebo u P.
Jelena na e-mail: psjelen@interbaun.com

Koncert „krále swingu“ Jiřího Traxlera

11. března (March) v 19:00 auditorium Saint Jean College
na západní straně ulice – 91 street – 85 avenue. Jedinečná
příležitost si poslechnout Jiřího Traxlera, pamětníka, soukmenovce a partnera hudebníka Jaroslava Ježka, věčně
mladého 94 letého (12.března má narozeniny) ve večeru
vzpomínek a šlágrů = evergreens, hudby na kterou se
nezapomíná. Za doprovodu Jaromíra Mayera a pěvecké dvojice Ady a Lenky Vostrých, večer bude natáčen a dokumentován CINE Audio-Visual Company. Reservace lístků na telefonu Jaromír + Radka Mayer 478-1758, cena $13.-, (členové ČSSK) $10.-.

Koncert + tanec swingové hudby

Večer vzpomínek na dobu našich předků v melodiích swingu
pro vás připravuje Jaromír Mayer se zpěváky Lenkou a Adou
Vostrými. 27.května (May) ve 20:00 ve Victoria Soccer club,
14020-142 street. Reservace lístků na telefonu Jaromír +
Radka Mayer 478-1758, cena $13.-, (členové ČSSK) $10.-.

Koncert Ivana Mládka a jeho bandu

28. června (June) Ivan Mládek, Ivo Pešák, Libuše Roubychová a Milan Pitkin při jejich severoamerickém turné přijedou do Edmontonu a pro nás to bude snad jediná příležitost
se zasmát a pobavit se na naší domácí půdě, kdo ví, zda
ještě někdy k nám do Edmontonu do Kanady zavítají. Po
USA začnou ve Vancouveru, v úterý 27. června budou vystupovat v Calgary, ve středu u nás, pak přijde na řadu Winnipeg a další východní města Kanady.
Rezervujte si proto večer pro tento koncert. Přesné místo,
čas a cenu oznámíme, jakmile budeme mít podepsaný kontrakt, informace budou uveřejněné na WEB stránce, která
společně s e-mail je nejaktuálnějším a nejrychlejším způsobem jak vás můžeme informovat. Sledujte www.cssk.ca
edmonton novinky.
Reservace lístků na telefonu Jaromír + Radka Mayer 4781758, cena $(bude uvedena), (členové ČSSK) $(bude uvedena)
MJH
------------------------------------------------------------------

Vítáme příspěvky od čtenářů a poskytujeme možnost inzerce.
Ceny inzerce poskytneme na požádání. Vyhražujeme si právo
zkrátit (edit) uveřejněné články, které vyjadřují názor pisatele.
Redakce a výbor ČSSK Edmonton se nemusí ztotožnovat s
obsahem názorů uveřejněných příspěvků. Šéfredaktorka:
Radka Mayerová Vydává ČSSK – Edmonton, P.O.Box 52086,
Edmonton, AB, T6G 2T5.
Tel:(780)461-8578; e-mail: edmonton@cssk.ca

VELIKÁN

DUCHA

Žije medzi nami. V srdci Edmontonu, v univerzitnej štvrti ho môžte takmer každý deň stretnúť na krátkej
prechádzke. Dnes je jeho, kedysi atletická postava, už krehká, ale myseľ je stále silná a jasná. Vtip, brilantná čeština
a rozvážna formulácia viet akoby nepatrili človeku, ktorý bol tak ťažko životom skúšaný.
Žije uprostred milovaných kníh a spomienok. Kontakt so svetom udržuje hlavne prostredníctvom počítača – choroba ho odrezala od spoločenského života.
Spomína na časy ešte predvojnové, na Karlovej Univerzite študoval na filozofickej fakulte moderné jazyky a po
vojne dosiahol doktorát prírodných vied v odbore geológie. Mladý ambiciózny vedec sa zaujímal o problémy vzťahu
človeka a spoločnosti. Skúmal, ako veda ovplyvňuje a mení náš svet.
Po zhodení atómovej bomby na Hirošimu dvíha varovný prst intelektuála nad nebezpečím nekontrolovaného
zneužitia vedeckých poznatkov, ktoré vedú k sebazničeniu ľudstva. Rozsiahle poznatky získané štúdiom
dokázal skĺbiť s realitou života a začína načrtávať jedinú
cestu záchrany ľudstva – využiť rozum, ono vesmírne
unikum, na kontrolu rastu a využitia vedeckých poznatkov. Pár rokov po vojne formulovať takéto vízie sveta
v podmienkach nového režimu sa rovnali kacírstvu…
Nastupujúci komunizmus zrazil mladého intelektuála
v plnom rozlete. Za pokus publikovať v zahraničí svoj
prvý rukopis zameraný na obranu rozumu, bol zatknutý a
desať rokov väznený. Bory, Jáchymov, Leopoldov…
Po amnestii v roku 1960 sa vracia do každodenného
života. Tri roky ako robotník a potom, vďaka čiastočnému
uvoľneniu spoločenských pomerov znova vykonáva
svoje pôvodné povolanie geológa. V roku 1968 bol jedným zo spoluzakladateľov Združenia politických vazňov
K 231 a aktívny účastník Pražskej jari. Po sovietskej
okupácii okamžite emigroval s rodinou do Holandska a
po krátkom čase dostal ponuku z Edmontonskej University of Alberta, kde pôsobil ako profesor geológie dvadsať rokov.
Počas pedagogickej činnosti vydáva politický román
na obranu Andreja Sacharova – je to jasný znak, že
napriek životným peripetiám ho jasný duch odborne erudovaného vedca neopúšťa. V Kanade zhromažďuje
signály o nebezpečnom vývoji modernej civilizácie a
konečne sa ako 75 ročný čerstvý dôchodca púšťa do
zúročenia svojich celoživotných pozorovaní a polyhistorických vedomostí.
V roku 1993 vydáva dielo Renesance rozumu. Neskoršie dalších päť kníh.
“Obojí, marxizmus i nová filozofie jsou pro praktický život k nepotřebí. Nepomáhají řešit ani jeden z jeho palčivých
problémů. Marxizmus to neumí a nová filozofie to ani nechce a jakoukoli službu politice pokládá za nedůstojnou…
Rozum je základní a nejdůležitejší životní nástroj človeka. Komunizmus tento nástroj zneužil, nová filozofie jej podceňuje a demokracie si s ním až príliš často neví rady. A přece nic lepšího než rozum nemáme a mít nebudeme.”
V roku 2000 bola pánovi profesorovi Jiřímu Krupičkovi udelená cena Českého PEN-klubu za celoživotné dielo.
Piateho mája sa dožíva 93 rokov. S očami zahľadenými do budúcnosti a prstami na klávesnici počítača.
Skúsme sa začítať do jeho Renesance rozumu, diela posledného českého polyhistora. Každodennosť uvidíme v
inom rozmere.
Marian Olle

NAŠA LIGA
Keď sme prvýkrát začali hrať
bowling v roku 2005, bolo nás
len niekoľko (asi 20). Naše
rady sa postupne rozširovali a
po zahájení zimnej ligy v roku
2006 nás už bolo 10 až 12
družstiev po 5 hráčov.
Schádzame sa stárež, ale
pribudli aj deti aj mládež, ktorí
nám omladzujú našu ligu. Je
tam veselo, Bonnie Doon
Bowlingová hala sa ozýva
slovenčinou a češtinou
miešane s angličtinou. Mnohí nám môžu iba závidieť ako družne a veselo sa vieme
zabaviť pri športových podujatiach. Nielen naša reč vyniká, ale aj naše bledomodré
tričká s emblémom. Sme jednotní a veselí, čo nám pomáha ľahšie prekonávať každodenné starosti. Po ukončení jesennej ligy sme sa zišli v hale u Mayerovcov, kde každý
obdržal diplom od predsedu Miloša Hájeka.
Karol Pinter

28. června 2006 Ivan Mládek se souborem v Edmontonu
Doufejme, že jim to vyjde při
jejich severoamerickém turné.
Po USA přijde na řadu Kanada Vancouver, Calgary 27.6,
EDMONTON 28.6, Winnipeg,
Toronto, Montreal. Soubor Ivana
Mládka s Pitkinem a Libunou,
zpívající komickou dvojkou a
Ivo Pešák mají na programu
staré písničky Banjo Bandu,
monology, scénky a anekdoty,
ty co má každý rád a dovede
všechny rozesmát. Podrobnosti
příště.

Třetí Adventní neděli, 11.prosince 2005, byl ve 3:00 hod. odpoledne na Edmontonské Universitě v Convocation
Hall tradiční vánoční koncert, pořádaný prof. Franz Szabo, Director of the Wirth Institut for Austrian and Central
European Studies, University of Alberta.
Na koncertě, kromě klasické hudby, účinkují také pěvecké sbory etnických skupin ze středoevropských zemí.
Náš pěvecký sbor, pod názvem " Slovak and Czech Edmonton Folk Singers ", se zúčastnil vánočního koncertu "
Christmas Celebration with music and carols from Central Europe."
Náš smíšený 35ti členný sbor pod dirigentkou Shannon Brink zazpíval dvě české a dvě slovenské koledy: 1.)
Nesem vám noviny 2.) Kedy jasná hvězda 3.) Chtíc aby spal 4.) Dobrý pastier sa narodil.
Závěr koncertu byl velmi dojemný." Tichá noc " zazněla v několika jazycích. Nejprve Svetlana Sech zazpívala
solo " Stille Nacht " v němčině, potom maďarský sbor ve svém jazyce, Slovak and Czech sbor slovensky, polský
sbor ve svém jazyce a potom všechny sbory zazpívaly anglicky " Silent Night ". Přidalo se i obecenstvo a trumpetista. Bylo to nádherné, slavnostní, vánoční.
Všechny tři sbory sklidily úspěch za jejich národní koledy zpívané v rodné řeči.
Po koncertě jsme se sešli v hojném počtu v St. Anthony Church na české a slovenské vánoční mši. V 6:00
večer před zahájením mše jsme zazpívali naše koledy.
Hana Sýkorová

Aj keď sme z rôznych kútov Moravy, Slovenska a Čiech, dokázali sme že pesničky a hudba nás spája dohromady.
Už po tretí rok, zbor Československých spevákov krásne zaspieval Vianočné koledy. Vďaka šikovným organizátorom a učiteľom sme mali úspech.
Po spievaní na Univerzite sme sa presunuli do kostola Svätého Antona a tiež sme zaspievali koledy pred
omšou. Po omši sme si všetci zaželali Veselé Vianoce a pochutili sme si na chutných tradičných vianočných
zákuskoch.
Plánujeme si túto peknú tradíciu Edmontonských Čechov a Slovákov udržať a pokračovať v spievaní každý rok.
Ďakujeme všetkým spevákom, učiteľom a dirigentom za trpezlivosť s ktorou nás viedli a zorganizovali do pekného
speváckeho zboru.
Olga Kosnovská

Napsali o nás na Břeclavsku
Ivana Vyhnálková
Břeclav
Mezi českými emigranty, kteří se natrvalo usadili v Kanadě, jsou pevné a přátelské svazky. Čechokanaďané se zde
- osm tisíc kilometrů od domova, cítí být více spolu, než kdyby byli opravdu ve své vlasti. Takový dojem si přivezla z
Kanady Miloslava Poppová z Břeclavi, která strávila dva týdny mezi českými přistěhovalci v kanadském Edmontonu. Přímo ve středu dění, které organizuje Československá společnost Kanada.
Do Kanady Miloslava Poppová s rodinou odcestovala na pozvání manželova přítele z vojny, jehož rodina sem před
revolucí emigrovala. „To, že jsme bydleli u něj a mohli sledovat přímo to, jak zde čeští emigranti žijí, pro mě bylo
mnohem cennější než cestování s agenturou.
Nahlédli jsme přímo do
kuchyně jejich života, žili
jsme ho s nimi, viděli jsme,
jak to tam opravdu chodí,"
vysvětluje ředitelka břeclavské speciální školy,
kterou v Kanadě uchvátil
vzájemný vztah českých a
slovenských imigrantů.
Vzájemně se přátelí,
navštěvují, schází se při
sportovních, kulturních a
dalších společenských
akcích. „Ačkoliv se Česko a
Slovensko oddělilo, oni
zůstávají v jediné
společnosti. Nehodlají se
za žádnou cenu rozdělit a
budou si bratrskou vzájemnost dávat najevo za každou cenu," vysvětluje, jak
kanadští imigranti lpí na
tom, aby se vědělo, že
Češi a Slováci tady zůstávají spolu.
Česko-slovenská společnost Kanada, která imigranty sdružuje, se stará o jejich vzájemný kontakt a o to, aby se za
mořem necítili sami. Kdysi společnost fungovala proto, aby emigrantům z Česka v Kanadě zajistila finanční a politické zázemí. Dnes už se stará spíše o to, aby přistěhovalci na svou vlast nezapomněli a kontakt s Českou republikou zprostředkovává i skrze koncerty či besedy se slavnými osobnostmi.
Místopředsedou Česko-slovenské společnosti Kanada se nově stal Jaromír Mayer, zpěvák a někdejší manžel Evy
Pilarové, který se svou současnou manželkou Radkou emi¬groval rok před revolucí. Zatímco v Česku se živil hudbou, v Kanadě si musel najít práci u olejářské firmy, i když stále ještě vystupuje v klubech se svou kapelou Romantics. „Byli jsme očarováni tím, jakou sílu jejich skladby mají i po letech pro lidi, k jejichž mládí tato hudba patřila,"
říká Miloslava Poppová. Většina emigrantů se v Kanadě postavila na vlastní nohy. Nejsou sice ve vedení
společností, ale neměla jsem pocit, že by se neuplatnili. Někteří dokonce podnikají v oboru, který dělali u nás,"
dodává.

Přišel konec roku a tak se nás opět sešlo něco přes 80 přátel - Čechů a Slováků - abychom přivítali nový rok 2006.

Veselí nebralo konce a před půlnocí had tanečníků, který se vytvořil, zahrnoval nás všechny bez rozdílu národností,

stáří či mládí. Tančilo se a zpívalo se při známých melodiích Romantiků opepřených novými (a pro nás tak milovanými
písněmi našeho mládí) evergríny folkloru a populární hudby ve velmi skvělé interpretaci Lenky a Ady Vostrých za

doprovodu Jaromíra Mayera. Ten to roztočil na plné obrátky, takže ti z vás, kdo jste to nezažili, můžete jen litovat

kouzelné euforie, která pohltila všechny přítomné. Ale mohu vám prozradit, že pod vlivem těch krásných chvil nám

Jaromír slíbil, že to bude opakovat. Ať už to bude Josefská, Václavská nebo Majáles či jiná zábava - nenechte si jí ujít!

Klobouk ve køoví
Jaroslava Jeka
Říkávalo se, že „Co Čech, to muzikant”. Nevím, jestli je to tak úplně pravda, (moje
maminka totiz nezazpívala ani hoří), ale v každém případě to platí o Jaroslavu Ježkovi.
Byl skvělý hudební skladatel, klavirista a džezový kapelník. Za svůj krátký život
dokázal složit víc hudby než kdokoliv jiný za sto let!
Přesto, že byl od dětství postižen vážnou oční chorobou, vystudoval pražskou konzervatoř a dokonce studoval skladbu u Josefa Suka. Dvouletý pobyt v Paříži ho
seznámil s evropskou moderní hudbou, ale sám vždycky říkal, že ho nejvíc ovlivnila
skladba “Rhapsody in Blue” amerického skladatele George Gershwina.
Po návratu z Paříže začal Ježek trvalou spolupráci s Osvobozeným divadlem Jiřího
Voskovce a Jana Wericha jako skladatel, hudební dramaturg a dirigent.
A nastala úplně hvězdná doba, která trvala deset let! Ti dva chlapci - Voskovec a
Werich - věděli co chtějí a Ježkovo důkladné hudební vzdělání a nesmírná invence jim
přesně káply do noty. Pro Osvobozené divadlo komponoval Ježek orchestrální skladby, předehry, baletní hudbu a písně. Ježek seznamoval českou veřejnost s džezem,
který tvůrčím způsobem přetvářel a vytvořil tak vzor české moderní džezové a taneční
hudby.
Kdo z nás by neznal „Klobouk
ve křoví”, „Šaty dělaj člověka”,
„Život je jen náhoda”, „Tři
strážníci”, „Bugatti step”, „Ezop
a brabenec”, „Babička Mary”,
„David a Goliáš” a přehršle
dalších. Ježkovy písničky sice
byly součástí revualních her –
„Golem”, „Ceasar”, „Osel a
stín”, „Balada z hadrů”, „Nebe
na zemi”, „Těžká Barbora” atd.,
ale brzy se staly nesmírně
oblíbenými
a
vstoupily
samostatně do dějin české po-

pulární hudby.
Nejšťastnější a nejplodnější období života Jaroslava Ježka skončilo jeho emigrací.
V roce 1939 utekl z domova před nacisty do USA. Nějaký čas žil v Pensylvánii, pak v
New Yorku vyučoval hru na klavír a řídil Československý pěvecký sbor. Ježek měl
výborné vztahy s našimi krajany, ale přesto nesl emigraci velmi težce – s Amerikou se
nikdy nesžil. Zemřel ve věku pouhých 36 let na selhání ledvin.
O člověku, jako byl Jaroslav Ježek, by se dalo psát a povídat do nekonečna. Ostatně nám to dokázal prof. Václav Holzknecht, který o něm vydal čtyři knihy: “Tak žil
Jaroslav Ježek” (1949), ”Život Jaroslava Ježka”(1956), ”Jaroslav Ježek a Osvobozené
divadlo”(1957), ”Jaroslav Ježek” (1982).
Jestli jsou stále ještě k dostání nevím, ale můžete to zkusit. Třeba v antikvariátu. (To
bylo stejně moje nejoblíbenější knihkupectví!)
RADKA MAYEROVÁ
Foto: archiv

Jak Černochové křtili Mayerovi

Křest - slovo, které má v češtině naprosto
jasný význam! Každý Čech si nejspíše při
vyslovení tohoto slova automaticky představí
cirkevního hodnostáře, jak drží v rukách
novorozence, nebo maximálně seriózní dámu,
která ve vší vážnosti rozbíjí láhev sektu o
stěnu právě dokončené lodi.

Křest “cédéčka” může být velkolepý, spojený
s hudebním koncertem, nebo i skromný v
nějakém příjemném prostředí - nejlépe v
restauraci. To už je v Česku běžný jev, že
každý, kdo vydává něco nového prostě
uspořádá křest.

Pohoštění na stolech, hojnost pití a v pravou
Ale doba se mění a čeština se vyvíjí jako chvíli předstupuje ten, který všechny pozval,
každá jiná věc. Během posledních let se toto aby trochou šampaňského pokřtil svůj nový
slovo stalo velmi populární ještě v jiné souvis- produkt. Někdy má k tomuto účelu polosti, protože se velmi často používá v hudeb- zvaného i “kmotra”, kterým může být nějaká
ní sféře. V tomto případě to znamená uvedení známá osobnost. Hlavním důvodem je pozvat
nového díla nebo projektu a hlavně se často své známé, své kolegy, spolupracovníky a
spojuje s vydáním nového hudebního alba, hlavně novináře. Je to běžné a navíc příležineboli s vydáním nového CD. Rozhodně to tost k setkání s tiskem, který je tak infornení rodinná oslava, ale naopak to zpravidla mován o novém díle zpěváka nebo hudebního
vydavatelství.
bývá velká společenská událost.

A přesně tak se to odehrálo i jednoho
listopadového dne 24.11.2005 v Praze na
nábřeží naproti Karlovým Lázním. Producentské Centrum Františka Rychtaříka
uvádělo na trh dvě nová CD Jaromíra
Mayera a Martina Mayera. Pan Rychtařík
pozval své hosty, zástupce tisku a dalších
médií do malé restaurace Café Rincón
(poblíž Karlova mostu). Tam, v příjemném
prostředí, uvedl tato dvě nová hudební alba.
Nebylo to sice v tom velkém koncertním
stylu, ale sešlo se mnoho vážených hostů a
osobností.

Neobvyklé bylo na tomto setkání, že jeden z
hlavních protagonistů chyběl, protože
Jaromír Mayer se nemohl uvolnit ze svých
pracovních povinností, které má v Kanadě a
tak na tento křest za sebe delegoval svého
syna Martina Mayera, který přiletěl na
křest až z Vancouveru. Pro novináře to bylo
zajímavé i z důvodu, že se mohli dozvědet
nějaké zprávy o Jaromíru Mayerovi, který
je v Česku pořád velmi populární a také si
poslechnout zajímavou hudební tvorbu jeho
syna Martina. Kmotry se nakonec stali
Karel Černoch, který pokřtil CD Jaromíra
Mayera a Marek Černoch, který pokřtil CD
Martina Mayera.
Pro novináře zajímavá skutečnost, protože
otec se synem pokřtili otce se synem. Bylo to
velmi příjemné setkání a když se pak po
samotném křtu v restauraci rozléhaly písničky Jaromíra Mayera, prokládané hudbou jeho syna Martina, každý z hostů
uznale kýval hlavou se slovy že: “... jablko
nepadlo daleko od stromu!”.

Každý z hostů si s radostí odnášel obě nová
CD a při odchodu přál Martinovi úspěch v
jeho hudební tvorbě. Poslední věta při
odchodu z tohoto večera však byla zároveň i
výzvou: Pozdravujte vašeho otce a ať mezi
nás někdy přijede náš “Malý přítel z města
N”.
Karel Černoch

Karel a Martin zp
ívají duet “Maléh
o přítele”
na vystoupení v Pr
aze - léto 2005
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C H R í P K A

Pravdou je, že keď mi Radka povedala, aby som napísal niečo do “Zdravotného okienka”
trebárs o chrípke, moja prvá reakcia bola taká, že napíšem jednou vetou kúpte si Ban Lan
Gen a je to. Pokiaľ neviete kde, alebo neviete či kupujete kvalitný výrobok - zavolajte alebo
prídite ku mne. Potom som si uvedomil, koľkí z vás boli v priebehu posledného mesiaca chorí
a koľkých chorých som videl ja. Ako naše staré matere hovorili “Chrípku treba vyležať. Bez
lekára prejde za sedem dní a s lekárom za týždeň.” Ale je to skutočne tak?
Priebeh normálnej chrípky, ktorou trpí väčšina populácie každý rok, skutočne prebieha tak.
Tu si však treba uvedomiť, že sa s menšími alebo väčšími obmenami strieda asi 300 kmeňov
chrípky, na ktoré má náš organizmus vytvorené protilátky. Základom je však vedieť ako
vlastne chrípka funguje. Takže: Chrípka je vírusové ochorenie odlišujúce sa od bakteriálnych
ochorení tým, že vírus sa rozmnožuje v našich vlastných bunkách, ktoré využíva ako stavebné fabriky. Keď náš imunitný systém zistí, že máme v tele votrelca, zvyčajne je už pozde,
pretože sa stavia na plné obrátky. Prvú vec čo naše telo spraví, keď zistí nebezpečie, skontroluje databanku protilátok na vírusy s ktorými už prišlo do styku. Pokiaľ ju nájde (väčšina
druhov chrípky), začne produkovať protilátky, ktoré nastúpia do boja s votrelcom. To je doba
keď sa cítime ako prešlí parným valcom, lebo všetky zdroje naše telo využíva na svoju
ochranu. V prípade, že protilátky telo nemá, musí si ich najprv vytvoriť a o to dlhšie potom ochorenie trvá a o to vážnejšie sú príznaky. Pokiaľ neveríme našim starým materiam a navštívime lekársku ordináciu dostaneme predpis,
pôjdeme do lekárne, kde prispejeme na farmaceutický výskum medzi $4,- až $100,- (podľa toho akého slušného
lekára máme), a potom si ideme domov odležať svoj týždeň. Máme ovšem dobrý pocit, že sme niečo spravili pre svoje
zdravie. Skutočnosť je však taká, že žiadne farmaceutiká na dnešnom trhu vírus nelikvidujú, ale iba spomaľujú jeho
šírenie v tele. Stále si s ním musí poradiť náš imunitný systém. Avšak máme tu ešte zázračnú protichrípkovú injekciu, alebo nie? Ako všade treba čítať malé písmenká. Potom sa dozviete, že vám vlastne vstrekli oslabený vírus chrípky (umelo vás nakazili), a váš imunitný systém si s ním zase len musí poradiť sám. No a pokiaľ nie ste penzista, malé
dieťa, nepracujete v zdravotníctve, alebo nemáte dobré benefity zase ste o pár dolárikov ľahší a opäť máte dobrý
pocit.
Horšia je ovšem situácia s takzvanou pandemickou chrípkou. V histórii sa opakovala zhruba každých 30 rokov a
posledná skutočná pandémia prebehla svetom v roku 1918, a je lepšie známa pod menom “Španielska chrípka”.
Málokto si už dnes pamätá, že vtedy skosila okolo 30 percent celosvetovej populácie, čo je viac ako všetky morové
nákazy v histórii. Potom sme mali slabé záchvevy Hong-Kongskej chrípky, nedávny SARS, a teraz vtáčiu chrípku.
Pokiaľ si uvedomíme, že nové kmene chrípky spôsobujúce pandémiu prakticky všetky vznikajú mutáciou s domácou
hydinou, pochopíme prečo sa WHO (svetová zdravotnícka organizácia) desí. Vzhľadom k historickým štatistikám totiž
mali byť medzičasom už tri pandémie chrípky. Pri mutácii vírusu ľudský organizmus nemá vytvorené protilátky a kým
sa vytvoria, úmrtnosť je obrovská pretože farmaceutický priemysel zarábajúci každoročne miliardy dolárov predávajúc ľuďom lieky, ktoré v skutočnosti nepotrebujú, nie je schopný vyrobiť liek zabíjajúci vírusy.
Takže situácia je vlastne beznádejná? Nie celkom. V prvom rade si treba uvedomiť,
že ľudia nie sú pánmi prírody, ale jej súčasťou. Matička príroda vo svojej nekonečnej
múdrosti vždy vytvára rovnováhu. Keď stvorí vírus, stvorí k nemu aj protilátku. Preto
som hneď na začiatku odporúčal výťažok z rastliny z ktorej sa vyrába aj indigo a
ktorej všetky časti majú jedny z nasilnejších antitoxických vlastností v prírode a priamo zabíjajú vírusy v tele. Samozrejme, že treba načrieť do studnice ľudových
múdrostí, kde zistíme že v prípade chrípky treba piť hodne tekutín, preventívne brať
antioxidanty ako vitamíny A a E, bazovú a ríbezľovú šťavu (alebo môj obľúbený
antioxidant vo forme červeného vína), no a samozrejme nesmieme zabúdať na silnú
antivírovú rastlinu na obrázku vpravo (dúfam, že ju poznáte). Pokiaľ má niekto problémy s užívaním tejto zeleniny kvôli dychu, uvedomte si že WHO v prípade epidémií
doporučuje, a v prípade pandémií priamo prikazuje vyhýbať sa zaľudneným miestam. Táto zázračná rastlina vám to zabezpečí automaticky.
Miro Durec

Vdolky pro kopáče základů
Kdysi, před dávnými léty - bylo to vlastně už v minulém století, neboť se psal rok 1972 - se mi podařilo
získat rozhovor s jednou, v té době nejslavnější, spisovatelkou českých kuchařských knih.
Juliana A. Fialová byla roztomilá, starší paní, která mi věnovala (a podepsala) její knihu “Česká kuchařka” a ještě pro mne - hned na místě - vymyslela recept. Jak jsme tak totiž povídaly, mezi řečí jsem se
zmínila, že můj manžel právě kope základy našeho nového domu a že by si přál “Něco opravdu dobrého
k jídlu.”
A z toho tedy vzniknul recept s názvem

Vdolky pro kopáče základů
1/2 kg polohrubé mouky, sůl, 2 lžíce cukru, 1
lžíce másla, 3/8 I mléka, 2 dkg droždí, 2 žloutky
nebo 1 vejce, olej na smažení
Z mléka odebereme asi 1/2 šálku, přidáme
lžičku cukru, rozdrobené droždí a necháme vzejít kvásek. Do mísy dáme mouku, osolíme,
přidáme cukr, žloutky, tekuté máslo, vzešlý
kvásek a ostatní vlahé mléko. Vypracujeme
těsto husté jako na koláče a dáme je kynout. Z
vykynutého těsta nabíráme lžící kousky na
pomoučený vál, zakulatíme je, pak je zploštíme
a dáme kynout. V kastrole rozehřejeme tuk a
vdolky do něho klademe horní stranou dolů.
Smažíme je na středně silném ohni. Hotové
klademe na papírové ubrousky k okapání.
Potíráme je povidly, sypeme tvarohem a
zdobíme jogurtem.
Poznámka: Ze stejného těsta můžeme péci
vdolky nasucho na plotně. Na plynovém
sporáku je pečeme na železné plotýnce nebo
na suché pánvi. Nejdříve upečeme po obou
stranách, pak dopečeme okraje kolemdokola
tak, že vdolky postavíme na hranu a otáčíme je.
Na závěr návštěvy jsem si ale neodpustila poznamenat, že mojí nejoblíbenější spisovatelkou “kuchařek”
byla, je a bude Magdalena Dobromila Rettigová. Její způsob vaření - “Vraž do toho 20 vajec, půl kila
másla, kilo cukru” atd. mě totiž vždycky naprosto fascinoval! Dnes se už vaří jinak, ale pro mne paní Rettigová zůstává nedostižnou hvězdou. (Trocha nostalgie přece neškodí!)
Radka
P.S. Nemůžu nikde najít recept na CHLUPATÉ KNEDLÍKY - pomoc!

Informace o Vyrocni clenske schuzi SVU a planech na rok 2006 .
Vyrocni clenska schuze SVU se konala ve Fakultnim Klubu na University of Alberta 19. ledna
2006. Schuze vyslechla zpravu predsedy o cinnosti odbocky, prijala zpravu o financni situaci, a
potvrdila slozeni stavajiciho vyboru na dalsi funkcni obdobi .
Ve sve zprave predseda SVU Jelen zhodnotil cinnost organizace za uplynule obdobi. Podekoval Prokopu Lobkowiczovi a Jirimu Patockovi za organizaci kasina 2005 a vypracovani zadosti o
kasino v roce 2007. Privital mezi nami novou stazistku ve Wirthove Institutu, Lucii Bartosovou a
zrekapituloval nektera rozhodnuti vyboru spojene z financni podporou ruznych akci. Stezejni
rozhodnuti vyboru zahrnovala pokracujici podporu peveckeho sdruzeni “Slovak and Czech Folk
Singers of Edmonton” (jehoz nova vedouci Kamila Moquin byla na schuzi radostne privitana);
navrh na zakoupeni projektoru pro power-point prednasky; a schvaleni planu financni podpory
hudebnich akci propagujicich ceskou hudbu v nastavajicim obdobi (Ceska Filharmonie,
Panochovo kvarteto, sbor Boni Pueri).
V diskuzi zamerene na akce v nadchazejicim obdobi se pozornost soustredila predevsim na
podzimni (rijen-listopad 2006) turne ceskeho svetove prosluleho chalpeckeho sboru BONI
PUERI. Vynorilo se nekolik podnetnych navrhu na podporu planovanych vystoupeni v Edmontonu. V jednani jsou zejmena vystoupeni ve Spruce Grove (9 listopadu); Camrose (11.
listopadu); jako hlavni akce samostatny koncert ve Winspearove koncertni hale 14. listopadu; a
kratke vystoupeni ve Fakultnim Klubu Univ. of Alberta 15. listopadu. O dalsich vystoupenich se
jedna, vcetne Calgary a Banffu. Sbor je slozen ze 30 chlapcu z nich vetsina je ve veku 9 – 13
let, s nekolika 18 – 22 letymi „vyzralejsimi hlasy“. Jednou z podminek navstevy sboru v Edmontonu je zajisteni ubytovani pro chlapce v rodinach, coz predpokladame ze bude cleny ceske a
slovenske komunity vrele uvitano a podporeno. Presnejsi informace - vcetne organisacniho
zajisteni cele akce (pravdepodobne pres Hudebni Oddeleni University of Alberta, s prispenim
„Alberta Choral Society“ a Wirthova Institutu) - budou k disposici po finalisovani jednani.
Z dalsich planovanych akci stoji za pozornost zejmena navsteva cesko-kanadskeho klavirniho
virtuosa Antonina Kubalka ktery na dvou nadchazejicich koncertech (19. a 22. unora) a dalsich
dvou podzimnich navstevach zahraje vsechny sonaty W. A. Mozarta. Ackoliv koncerty jsou
organisovany Wirthovym Institutem, ocekava se ze ceska a slovenska Edmontonska komunita si
prijde naseho oblibeneho virtuosa poslechnout v hojnem poctu. Na tradicni hudebni oslavu 28.
rijna byla potvrzena ucast Panochova Kvarteta z Prahy, koncert bude poradan v ramci Edmonton Chamber Music Society.
Podrobny zapis z vyrocni schuze SVU je k disposici u jednatele odbocky Dr. Patocky; clenum
SVU tento zapis byl zaslan elektronicky. Tesime se na podporu, zejmena pri organisaci navstevy
sboru BONI PUERI.
P. Jelen, Predseda SVU

Zdeněk Lukáš (*1928) patří v současné době k nejoblíbenějším
českým skladatelům. Nejenže si získal svými úpravami lidových
písní přízeň širokého okruhu českých i slovenských pevěckých
sborů, též i srdce posluchače zaplesá. Proč tedy nezahájit první
letošní zkoušku našeho pěveckého sboru chodskou lidovou písní:

Zkoušky se konají od 1. února 2006 každou
středu od 18:00 do 20:45 v Grand Salonu
ve Faculté Saint Jean 8406 – 91Str.
Kamila Moquin

Zveme Vás na hudebnì - povídací

veèer s Jiøím Traxlerem

11. bøezna 2006 v 19:00 hod.
Auditorium of Faculty Saint - Jean,
8406 - 91 St., Edmonton

Rezervace: J. Mayer - 478-1758

Stojící:
Karel Vacek
Jiøí Traxler
Kamil Bìhounek
Sedící:
Václav Bláha
R.A. Dvorský

Cena lístkù $13,- (èlenové ÈSSK $10,-)

CZECH AND SLOVAK ASSOCIATION OF CANADA
Garneau P.O. Box 52086, Edmonton, Alberta, T6G 2T5

Telephone: (780)461-8578; e-mail: edmonton@cssk.ca; web site: www.cssk.ca
_______________________________________________________

Členský příspěvek na rok 2006 (od 1. ledna do 31. prosince): $20 na rodinu, $15 jednotlivec
Přidružení členové (SVU a důchodci nad 60 let) s omezenými výhodami: $1
Ústředí ČSSK v Torontu vyžaduje od nás $10 dolarů za člena. Proč?

Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Redakce neodpovídá za obsah podepsaných článků, a nemusí se ztotožňovat
s jejich obsahem. Šéfredaktorka Radka Mayerová. Graphic Design Martin Mayer.
EDMONTONSKÝ ZPRAVODAJ je pro členy k dostání při sportovních akcích e.g. bowlingu každou středu nebo neděli
v Bonnie Doon, při promítání filmů v Dutch Cdn club, při první neděli v měsíci a na web stránkach. Všichni zájemci o
papírové vydání poštou, pošlete $2.- příspěvek na poštovné s plnou adresou. Nečleni platí $3.- za číslo. Neohlášená
změna adresy (zahrnuje poštovní kód, telefon, email) vyřazuje člena ze seznamu.

