DOSŤ
Na zvyčajnej stránke, kde sa Vám prihovára predseda, čítate teraz riadky, pod ktorými sú podpísaní
členovia výboru edmontonskej pobočky ČSSK. Prežili sme hektické týždne a mesiace, plné konfrontácií,
konfliktov a nedorozumení. Dozrel čas, keď musíme kategoricky povedať: DOSŤ!
DOSŤ bolo nezmyselných sporov, vyvolaných dominantným správaním predsedu našej pobočky.
DOSŤ bolo tolerovania jeho “neomylnosti”, DOSŤ bolo upozorňovania na chyby, ktorých sa dopúšťame
v riadení činnosti našej pobočky. Navonok, I vo vnútorných vzťahoch.
Je nás v Edmontone hŕstka Čechov a Slovákov. Chceme sa poznať, zabaviť sa, pomôcť si navzájom a
stráviť spoločne pár pekných chvíľ. Zvolili ste si nás, aby sme túto činnosť organizovali a koordinovali.
Chceme Vás uistiť, že sa snažíme počúvať každého z Vás a Vaše záujmy skĺbiť do programu zmysluplných podujatí.
Všetko by bolo bez problémov, nebyť toho, že týždne a mesiace musíme bojovať s niekým, kto chce
o všetkom rozhodovať SÁM, kto si nikdy za žiadnych okolností neprizná žiadnu chybu, kto chce všetko
neomylne riadit SÁM, kto si prisvojuje právo veta vždy a vo všetkom, kto odmieta kompromisy a podriadenie sa väčšine.
Zvolali sme mimoriadnu schôdzu výboru, kde sa mala táto neúnosná situácia riešiť. Pán predseda odmietol účasť.
Ak predseda našej pobočky
- nie je ochotný komunikovať
- nie je ochotný hľadať kompromisy
- nie je ochotný podriadiť sa väčšine
vysvetľujeme si jeho správanie ako dobrovoľné odstúpenie z funkcie predsedu pobočky.
Do najbližšej valnej hromady, ktorá zvolí nový výbor bol poverený výkonom funkcie predsedu pobočky
pán Jaromír Mayer. Osobnosť, ktorá má absolútny kredit u všetkých členov pobočky.
Verte, hľadali sme tisíce možností, aby sme nemuseli tieto riadky písať. Žiaľ – bez výsledku.
Pri všetkej úcte k výsledkom práce pána Miloša Hájeka a jeho zásluhe na zveľadení činnosti našej organizácie, ktoré nikto z dolupodpísaných nespochybňuje, opakujeme kategoricky – DOSŤ!
Od 2. septembra 2006 Výbor Edmontonskej pobočky ČSSK pracuje v tomto zložení:
Mayer Jaromír Zastupujúci prezident 478-1758
Durec Miroslav
Jednateľ 486-1707
Krejčí Václav
Pokladník 457-6682
Šťastný Josef
Člen 432-7747
Pinter Darina
Revízna komisia 487-9404
Olle Marian Revízna komisia 439-2371
Všetky aktuálne informácie nájdete na našej web-stránke: www.edmonton-cssk.ca
Na piatok dňa 15. septembra 2006 o 19:00 hodine, výbor zvoláva mimoriadnu Valnú
Hromadu na vyriešenie súčasnej situácie.
Dúfame, že sa zúčastnia všetci, ktorým záleží na fungovaní našej organizácie v prospech jej
členov, aby boli zodpovedané ich otázky a prejavili svoj názor na riešenie problému.

Pod modrou oblohou
Žiadne hobby nie je lacný špás. Taká poriadna lyžiarska, či hokejová výstroj – to je majland. Jozef Rajman má hobby troška nevšedné
– prvé lietadlo si kúpil v roku 1983 za osem tisíc dolárov. Bola to
Cesna 150.
Láska a obdiv k modrej oblohe sa zrodila v mladom chlapcovi
tesne po skončení II. Svetovej vojny. Slávni piloti RAF boli pre chalanov v Karlových Varoch vzorom statočnosti a odvahy. Modrá obloha mu učarovala a keďže sa Jozef nemohol dostať k lietaniu, začal vo
Zväzarme s parašutizmom. Ešte pred nástupom na základnú vojenskú
službu mal zaznamenaných 18 zoskokov. Na vojne sa dostal k výsadkovému vojsku.
Po skončení základnej vojenskej služby sa vrátil do Karlových
Varov. V roku 1961 bol v trojčlennom družstve, ktoré “vyskákalo”
jeden svetový a tri národné rekordy v zoskoku voľným pádom zo 600
a 1000 metrov na presnosť v noci. V roku 1962 získal titul Majstra
športu. Dodnes má zaznamenaných 1021 zoskokov.
Dva roky nato mu konečne povolili letecký výcvik. Ašpiroval na
stíhacieho pilota, ale nakoniec bol zaradený do výcviku pre športových pilotov. Detský sen sa Jozefovi Rajmanovi splnil. Modrá obloha bola jeho.
Štyri roky ubehli ako voda a zlomový august 1968 našiel rodinu
Rajmanovcov na dovolenke v Juhoslávii. Hrdý a nikdy nepokorený
otočil kormidlo rodiny do Nemecka. Prostredníctvom svojich kontaktov medzi parašutistami prakticky z celej Európy, našiel dobrú prácu.
Firma, v ktorej bol zamestnaný, ho vyslala na dva roky do Montrealu.
Požiadal o status landed imigrant a po skončení kontraktu s nemeckou
firmou robil inštruktora autoškoly. V roku 1972 si urobil skúšky pre pilotov, aby sa svojej životnej záľube mohol venovať aj pod
modrým nebom Kanady. V roku 1976 sa presťahoval s rodinou do Edmontonu.
Jeho Cesna 150 začala brázdit Albertskú oblohu. Edmontonská základňa Civil Air Search and Rescue hľadala civilných pilotov a pozorovateľov. Jozef absolvoval výcvik a skúšky v Herculese na post pozorovateľa. Pri vyhľadávacích akciách použil
neraz i svoju Cesnu – záležalo na okolnostiach.
Územie Kanady je pokryté satelitmi, ktoré príjimajú SOS signály z lietadiel, ktoré sa dostali do stavu núdze. Presne lokalizujú polohu lietadla a okamžite vyzvú najbližšiu záchrannú základňu na zásah. Vysielacím zariadením je vybavené každé lietadlo a
ono stačí neopatrná manipulácia alebo silnejší otras a napríklad lietadlo zaparkované na farme spustí signál. Takýchto falošných
poplachov je zhruba 90%. Ale každý signál treba samozrejme preveriť. Na území Alberty je malých lietadiel vyše 500 – vlastnia
ich farmári, športoví letci, letecké školy a iní. Celkovo ich možno narátať niekoľko stoviek.
Táto práca je dobrovoľná a neplatená. Znamená to vybrať si od zamestnávateľa neplatené voľno a niekedy iba pár hodín, ale
niekedy i deň – dva lietať nad označeným územím a hľadať stopy a signály po stratenom lietadle.
Jozef rád spomína na spoločnú akciu calgarskej a edmontonskej základne – 5 lyžiarov sa vybralo do hôr s preťaženým lietadlom. Narazili na malú planinu, havarovali a utrpeli značné zranenia. Satelit zachytil signál lietadla a vyhľadávači našli celú
skupinku večer pri lietadle. Z privolaného záchranného Herculesa zoskočili paramedici, ošetrili zranených a na druhé ráno
všetkých zobrala vojenská helikoptéra.
Nie vždy je šťastie na strane záchrancov. V roku 1992 leteli z Edsonu do Calgary dve osoby na malom lietadle. Pri Red Deer
sa lietadlo dostalo do snehovej búrky. Koordináty havárie určené satelitom prehľadávalo týždeň 17 lietadiel. Jozef sa zúčastnil
na pátraní v Herculesi dva dni. Malé lietadlo s posádkou dodnes nenašli…
Kanada je krásna krajina – nekonečné husté lesy a nespočetné jazerá. Pre nezainteresovaného je to raj. Ušľachtilé hobby,
ktorému sa venuje Jozef Rajman, nám pomáha tejto ilúzii uveriť.
Marian Olle

O Kongr ese po Kongr ese.
Po osemročnej prestávke sa
Edmonton stal na pár dní stredobodom pozornosti vsetkých
členov ČSSK v Kanade. Od 9
to 11 Júna sa konalo
zasadanie najvyššieho orgánu
našej organizácie - Kongresu.
Napriek tomu, že vlastné
zasadanie Kongresu začínalo
až v sobotu, piatok bol veľmi
rušný a náročný deň pre členov edmontonskej odbočky.
Totižto všetci delegáti z celej
Kanady
prichádzali
do
Edmontonu vzduchom alebo
autom. O koordinovanie odvozu delegátov z letiska sa láskavo postaral pán Brabec a ďalší ochotní členovia edmontonskej odbočky. Ubytovanie delegátov bolo v Schaffer Hall, v univerzitnom areáli, ktorá
susedí s Lister Hall, kde sa konalo zasadanie päťdesiateho ôsmeho Kongresu.
Ako býva zvykom z minulosti, v deň príchodu sa vždy koná priateľské posedenie delegátov s “domorodcami”. Hlavný účel posedenia je v tom, aby sa prítomní členovia ČSSK vzájomne zoznámili a mali
možnosť si vymeniť názory a trochu si “pokecať” v neformálnej atmosfére. Pizza a pivo nám veľmi
chutili, čo len podporilo tvorivú diskusiu medzi všetkými, ktorí boli prítomní.
Prirodzene na tomto posedení nechýbali ani členovia Výkonného Výboru ČSSK a tiež členovia výboru
miestnej edmontonskej odbočky. Bolo veľmi milé, že členovia Výkonného Výboru a pán prezident Miloš
Šuchma si našli čas podebatovat si a zoznámiť sa so všetkými prítomnými členmi a najmä s tými, ktorých
osobne nepoznali. Celé posedenie sa konalo v nesmierne priateľskej atmosfére čo si všetci prítomní
nesmierne cenili.
V sobotu po registrácii delegátov prezident Výkonného Výboru Miloš Šuchma oficiálne zahájil Kongres
a za výbor edmontonskej odbočky prezident Miloš Hájek privítal delegátov v Edmontone a poprial im to
najlepšie. Jednania pokračovali až do neskorých popoludňajších hodín. Na programe bolo veľa vecí a
bolo o čom diskutovať. Je nesmierne cenené, že takmer všetky otázky boli zodpovedané a riešené
demokratickým spôsobom, čo prispelo k spokojnosti väčšiny prítomných delegátov.
Večer sa konal tradičný slávnostný banket, čo je vlastne vrcholná akcia každého Kongresu. Po zahájení
prítomní členovia výborov predniesli zdravice Kongresu a na radu prišlo slávnostné odovzdávanie
Masarykovej ceny členom za ich zásluhy. Tento banket mal zvláštny nádych a nám bolo veľkou cťou, že
pri tejto príležitosti bola Masarykova cena udelená taktiež významnému a váženému pánovi Traxlerovi ktorý bol a je známy ako “KING OF SWING” ešte pred druhou svetovou vojnou a ktorý len nedávno
oslávil svoje 94-té narodeniny. Pán Traxler prevzal Masarykovu cenu od prezidenta Výkonného Výboru
pána Miloša Šuchmu v prítomnosti jeho rodiny a osobných priateľov.

Ďalší členovia poctení Masarykovou cenou boli Vladimír Bubák, Míla Třetinová in memoriam a Bohuslav
Velvarský, plk. letectva, v.v.
Na menu vynikajúcej večere prirodzene nechýbal ani “alberta beef”, ktorý si všetci delegáti nevedeli
vynachváliť.
Po slávnostnej večeri sa pokračovalo v družnej diskusii, vzájomnej výmene názorov a tiež spoločenskom
tanci až do neskorých hodín.
Ako sa ukázalo, tento tradičný
banket umožňuje nielen delegátom, ale aj miestnym členom
domácej odbočky nielen sa spoznať, ale aj vymeniť si vzájomne
názory a utužiť priateľstvo z
minulosti medzi sebou. Je len
škoda, že takéto stretnutia sa
konajú v dlhších časových
odstupoch len raz za rok.
Nedeľné zasadanie pokračovalo
za prítomnosti zvláštnych hostí,
a to veľvyslanca Českej Republiky, pána Pavla Vošalíka, tajomníka za kultúrny a školský úsek veľvyslanectva Českej Republiky pána Jana Bubna a tiež čestného konzula v Alberte pána Jerryho Jelínka so sídlom v Calgary.
Každý z vyššie spomenutých hostí mal príhovor k prítomným delegátom a pritom ocenili účel a tvorivú
hodnotu Kongresu a oboznámili delegátov s najnovšími
informáciami z domova a z iných zdrojov.
V poslednej fáze Kongres odhlasoval znenie rezolúcií,
ktoré boli rozoslané vládnym orgánom v Kanade, Českej
Republike a Slovenskej Republike. Zakrátko na to zazneli
národné hymny a chtiac nechtiac tento úspešný päťdesiaty
ôsmy Kongres bol u konca.
Mnohí delegáti ešte zostali a využili posledné minúty v priateľskej diskusii až pokiaľ sa museli rozlúčiť a nechať
delegátov odísť na letisko, aby nezmeškali svoj let.
Nám zostali len nezabudnuteľné spomienky a veľa
fotografií. Dovidenia na ďalšom 59 Kongrese v Londone June 2 & 3, 2007.
See you over there . . .
Edmonton, June, 2006
Marian Ivan Liška
delegát

Pohled na nás:
Ivan Mládek:
Jste very, very nice!
Milý Pedro, i když jsem velmi
busy, usedám do svýho hotelovýho
room -promiò mi to anglické slovo,
oh, nevím už, jak se èesky øíká
tomu, co se v tom na hotelu sleep,
je tam strop, floor a kolem dokola
walls. Už tu po Americe speedujeme dva mìsíce a už se mi ta èeština a angliètina
mix. Prostì usedám do toho mìkkýho chair s pérama, èesky se tomu øíká, myslím,
ušaø, usedám, abych ti napsal nìco o svých impressions z Kanady. Very, very nice!
Ach ty lakes, ach ty rivers, ach ty mountains, ach ty bears! Nevím, jestli jsem to
zvíøe pojmenoval anglicky správnì, èesky taky už nevím, jak se to speak. Je to chlupatý, bruèí to, žere to maliny a obèas to nìkoho zabije a sežere. U nás to bìhá po
Tatrách, ale není to Jánošík. Už vím, øekne se to èesky nedvìd. Jeden nedvìd nám
pøebìh v noci v Ontariu pøes highway, málem jsme mìli accident. To by byl mastný
ticket!
No ale snad nejvìtší impressions na mì udìlaly niagarské vodovody. Z kanadské
strany jsou prý vodovody mnohem víc nice, než z té americké. Ale úplnì nejvìtší
experience pro mì byl, když jsme lodí go po Niagaøe proti proudu, pro mlhu a
rozprášený water nebylo nic vidìt, byl slyšet jen hukot, loï se naklánìla, hukot se
stále pøibližoval a najednou loï vyjela z mlhy - a pøímo pøed námi vodovod! Tak to
byl asi mùj nejvìtší experience z Kanady. Tak bye bye, Pedro, mìj se ok, zase se
ozvu.
Tvùj Ivan.

Sranda musí
bejt, i kdyby na
chleba nebylo
Sranda se nemusí tvářit filosoficky. Ba dokonce, jak vám potvrdí
mnohý srandista, čím méně se sranda tváří filosoficky, tím je
srandovnější.
Ivan Mládek a jeho tlupa jsou toho důkazem. Předvedli vyprodaným sálům, že není nad pečlivé procvičení nasolabiálního
svalstva, jak kdysi jakýsi vědec definoval úsměv.
Mládek navíc přivezl svůj celosvětový vynález, zvaný Guitariano, což je nástroj ohromných možností: vypadá to jako
kytara, ale dovede to hrát jako celá kapela. Pakliže to ten, kdo tu věc drží v ruce, dovede. Mládek dovede.
Během večera zazněla řada jeho písniček, která pamětníkům připomněla jejich mladá léta, zatímco ti, kteří Mládka
dosud nepoznali, žasli, jak to mohli přežít. Od Ládi, který jel lodí, přes Jóžina z bažin až k Haně, které se ve skalách
povolilo lano, protože asi byla ožralá, svižný výkon Mládkův a jeho parťáků osvěžil duši, tělo a někdy i srdce. Když si
uvědomíme, že tyhle všechny písničky musel Mládek hrát snad stotisíckrát, a přesto je zase a zase hrál naplno, jako
kdyby je hrál poprvé, klobouk dolů. Ba i banjo znělo přesně tak, jak mělo.
Ivo Pešák, zasmušilý klarinetista a saxofonista, který to s Mládkem táhne už od dob dřevního Banjo Bandu, snad s
výjimkou těch nejdřevnějších dob, kdy Banjo Band opravdu zahrnoval pouhá banja, předvedl, že mu z jeho komického způsobu i po letech zůstalo všechno: od nehybné tváře, přes pobuřující ležérní oblečení (kecky, džíny, tričko
vedle smokingu jeho jevištního souseda Milana Pitkina vypadají náramně skvostně), až po zcela dřevěnou, málem
medvědí, kreaci, kterou s nehoráznou (a vtipnou) drzostí sobě vlastní Mládek s Pešákem nazývají tancem. Že mu při
tom oba nástroje pořád ještě skvěle předou, o tom snad ani netřeba mluvit.
Milan Pitkin mluví v civilu zcela normálně. Mládek ho slyšel v pořadu
vtipů, který dává dohromady skvělý herec Ota Jirák, a tam Pitkin koktal. To Mládka zaujalo tak, že dnes si Pitkin na jevišti bez koktání ani
neštěkne. A jde mu to.
Libuše, alias Libuna, Roubychová se snaží, aby byla zmíněným
pánům na roveň, a dost často je. Údajně má přinést na jeviště určitý
prvek něhy, který, alespoň podle teoretiků, může dodat jenom krásné
mladé děvče. O dámské kráse se tu nebudeme bavit, na tu má každý
muž úplně jiný názor, a každý z těch názorů je nesporně zcela
správný, a o tom mládí ... s přihlédnutím k tomu, že Mládek už nějakou dobu na jevišti tvrdí, že slečna Roubychová právě oslavila 26.
narozeniny, a že zbytek bandy přemýšlel, co dát člověku, který má
všechno, nakonec jí nedal vůbec nic, musí mít člověk o mládí slečny
Roubychové určité pochyby. Může jí totiž být možná i 25.
Shrnuto a sečteno: Mládek znovu prokázal, že smíchu je třeba, a že
ho umí rozdávat. Dokázal také, že k tomu, abychom mysleli se
nepotřebujeme mračit. Předvedl navíc, jak moc dobře ví, že
nejdůležitější součástí jeho představení je obecenstvo, a jak moc
dobře umí dát obecenstvu to, co chce a potřebuje, aniž by se přitom
jakkoliv podbízel.
A to je ohromné umění. O tom, že to je současně taky strašná sranda
ani nemluvě.
Uncle Pedro

TÝDEN STRÁVENÝ S DÌTMI NA COOKING LAKE
O prostředí tábora jsem vědela dost, spousta místa, klid a dostatečně velká
kuchyně i jídelna a případně při špatném počasí společenská místnost.
Vedle toho krytý bazén, kde děti se mají možnost vydovádět a i v teple se
osprchovat teplou vodou. I spaní bylo vyhovující, měli jsme místnosti pro
chlapce i děvčata, byly místnosti pro dospělé a i místnost větší, kde spaly
maminky s dětmi do 5ti let. Byly to od-dělené kabiny. Děti byly ve věku
od 4 do 12ti let. Musím se přiznat - měla jsem strach o to, jak v tomto
věkovém rozdílu mezi dětmi je dokážeme děti zaměstnat, jak je dát dohromady. Povedlo se to a děti těch 5 dnů vypadaly štastně. Měla jsem i strach
o vaření. Bylo tam 18 hladových krků. To dopadlo také dobře. Vyšlo i
počasí, vyšlo všechno. No a jak to dopadlo jazykově? Také dobře. Převládala čeština. Těm dříve narozeným vyhovovala dokonale. Jsem hrozně
ráda, že maminky mluví s dětmi česky a i děti mluví česky. U vnoučat je
to horší, jsou z jazykově smíšených rodin a jejich rodiče mluví doma anglicky. Vnoučata se snažila
porozumět co se říká, a vše se jim, tedy instrukce a pokyny, vysvětlilo anglicky. Zpívaly se i české dětské písničky. Vašku, díky za tvou kytaru.
Chtěla bych poděkovat Lence a Dianě za jejich práci, za jejich programy pro děti. Chci jim říci, že
na hru o pirátovi a středeční stezku odvahy, večer za
tmy, si moje vnučka bude pamatovat hodně dlouho a
ostatní děti také. Byl to pro ně nezapomenutelný
zážitek. Aleně za její pomoc při práci s dětmi a za její
pomoc v kuchyni. Marii a Míle za jejich kuchařské
umění a za tu dřinu v kuchyni, nebylo to vždy lehké.
Milošovi, Vaškovi a Vlastovi za jejich pomoc tuhle a
támhle, přípravě stolu, hraní s dětmi a i přípravě táboraku. Hlavně chci poděkovat výboru za to, že se dětský tábor uskutečnil.
Hana Sýkorová

TÝDEN STRÁVENÝ S DÌTMI NA COOKING LAKE
Tento rok se poprvé pořádal kemp pro děti v příjemném prostředí na Cooking Lake. Po příjezdu se účastníci seznámili s krásnou a tichou přírodou v okolí
jezera.
Při každé procházce bylo možné sledovat různé druhy
ptactva. V přírodě se pořádalo několik her a soutěží,
jedna z nejúspěšnějších byla kradení pirátského pokladu, kde děti měly možnost ukázat své schopnosti v
plnění úkolu a na konci stezky byl ukryt poklad, který
si hlídal sám kapitán Black Bubble. Děti ve zkoušce
uspěly na výbornou, jelikož pirát přišel o svůj drahocenný poklad.
Každý den měli účastníci možnost využít nově
otevřený krytý bazén s vyhřívanou vodou.
Všechny děti si užívaly krásného počasí a vychutnávaly si dobrůtek, které Hanka, Miluška a Maruška
připravovaly v kuchyni. Musím přiznat, že nikdo
nezhubnul ani deko, ba naopak.
Poslední večer se uzavřel táborákem, kde děti mohly
opékat marschmallows a také byla stezka odvahy.
Všechny děti opět absolvovaly velkou stezku a tak
jim právem byli předány ceny.
Počasí bylo krásné, prostředí příjemné, kuchyň
vynikající, děti fantastické a bazén teplý, takže první
ročník bychom mohli uzavřít se známkou Výborný a
doufáme, že se sejdeme zase příští rok.
AHOJ
Diana Bier

Tanèíme, tanèíme, fotky nemáme
Naše jarní taneční zábava v oblíbené „Victorce“ se opět vydařila.
Karol to vytáčel bez přestání, jako kdyby mu bylo 20! Kde bere tu energii, je mi ve hvězdách. Ale ani děvčata se
nedala zahanbit – některé zkoply botky a tančili bosé o sto šest. Naše Kamilka pozvala pěvecký sbor do kroužku
na parket a my jsme si s nimi s chutí zazpívali národní písničky.
A to celé se odehrávalo za doprovodu hudby Jaromíra Mayera a zpěváků Lenky a Ady Vostrých.

Ovšem z piknikù máme fotek jak nastláno

A není divu, protože to byl náš první piknik opět venku, ne pod střechou. Ale hlavně – tentokrát jsme měli vzácného hosta pana Jiřího Traxlera. Už ne jako hvězdu večera, ale jako jednoho z nás. Se svojí ženou Jarmilkou se k
nám ochotně připojil a byl velmi rád, že je opět v přírodě, kterou miluje.
Elk Island zněl češtinou a slovenštinou, vyprávění pana Traxlera nebralo konce. Byl překvapen, co každý
přistěhoval jídla a jak mu vše chutnalo. A jako obvykle došlo ke zpívání lidových písniček. Nejen my, ale i pan
Traxler zpíval až se hory zelenaly. Také nám předvedl svoji úpravu některých textů. Jarmila Traxlerová k tomu
poznamenala, že když se mu něco nelíbí, tak to prostě předělá po svém.
Krásné odpoledne skončilo drobným deštíkem a tak jsme vyrazili k domovům. Večer mně můj manžel povídá:
„Ty jsi zpívala s Jiřím Traxlerem! To snad ani není pravda!“ Suše jsem odvětila: „Taková jsem já matinko“
Radka

12. augusta sme sa opätovne stretli v Laurier parku, po prvýkrát za bohatej účasti našej mládeže. Napriek tomu,
že nám počasie spočiatku hrozilo a niektorí ľudia sa ho zľakli, nakoniec sa mraky zľakli nás (“zastavme ich bratia
veď sa oni stratia”). Piknik bol príjemným stretnutím všetkých, ktorí sa ho zúčastnili a aj turnaj v Bocce bol úspechom. Dokonce pán Traxler si “zaházel koulemi” a mal príjemný zážitok.
Z 28 súťažiacich družstiev zvíťazilo družstvo v zložení” Vierka Ducká, Milan Janiga, Gabi Pinter a Slavka Bílá.
Gratulujeme víťazom. Ceny budú odovzdné na silvestrovskej zábave.
Miro

„ K l o u z á k y “ – C h l u p a t é k n e d l í k y.
„Když něco nevíš, tak se zeptej“ aneb „Líná huba, hotový neštěstí“
b y l a s l o v a m o j í b a b i č k y. A j e j í m o u d r o s t s e o p ě t p o t v r d i l a . V p ř e d m i n ulém časopise jsem požádala naše čtenářky o recept na chlupaté
k n e d l í k y. A e j h l e – t e l e f o n z v o n í a S t á ň a m i p o v í d á . „ M o j e d c e r a J a n a
s e p r á v ě d o č e t l a , ž e h l e d á š j a k u k u c h t i t t y c h l u p á č e . Ta k j á t i t e n
recept hned teďka dám. Máme ho v rodině po léta!“
A tak tady je:
1 k g s y r o v ý c h o š k r á b a n ý c h b r a m b o r, s ů l , v e j c e , 1 0 d k g h r u b é m o u k y,
6 d k g s t r o u h a n k y, s á d l o n a o m a š t ě n í , 1 c i b u l e n a p o s y p á n í . ( M í s t o
strouhanky dávám krupičku a ne jedno ale 2 vajíčka).
Brambory nastrouháme, vylouženou vodu z nich slijeme, osolíme,
přidáme vejce, strouhanku a mouku. Z těsta vykrojujeme lžící noky do
velkého kastrolu s osolenou vodou (vroucí). Krátce po zavaření je
z a m í c h á m e , a b y s e n e p ř i l e p i l y k e d n u . Va ř í m e p o d l e v e l i k o s t i 8 - 1 0
m i n u t . Vy j m e m e j e d ě r o v a n o u n a b ě r a č k o u , n e c h á m e d o b ř e o k a p a t ,
namastíme sádlem s cibulkou a podáváme s kysaným zelím.
S t á ň a Vi n t r o v á

Informace
Společnosti pro vědy a umění
Czechoslovak Society of ArtsSciences
Svou reputací asi nejpřednější a nejdéle spolu hrající české kvarteto bude hostovat v Convocation Hall na univerzitě v rámci abonentního cyklu Edmonton Chamber Music Society (ECMS) v ten nejsprávnější den – 28.
října. Program koncertu Panochova kvarteta obsahuje Janáčka – Listy důvěrné; jeden z Beethovenových pozdních kvartetů a Dvořákův “Slovanský kvartet” Op. 51. Vstupenky objednané přes SVU budou pro členy se standardní slevou $5. Nečlenové si mohou zakoupit vstupenky přes SVU, nebo ECMS za normální cenu asi $30.
Další akcí SVU je návštěva chlapeckého pěveckého sboru Boni pueri. “Dobří chlapci” patří mezi nejlepší světové chlapecké sbory, což potvrzuje i titul kulturního velvyslance sborové federace při Evropské unii (European
Federation of Choirs of the Union). Mimochodem, v tomto koncertním souboru působí i kanadská sbormistryně
a hlasová poradkyně Jennifer Beynon, s kterou MF DNES otiskla celostránkový rozhovor, který najdete na internetové stránce souboru http://www.bonipueri.cz Ze zpráv o činnosti Boni pueri víme, že ve čtvrtek 4. května
proběhla první zkouška nově přijatých chlapců z březnových konkurzů do Školy chlapeckého sborového zpěvu
při Boni pueri. Na pětačtyřicet malých zpěváčků začalo nacvičovat se sbormistryní Taťánou Slezákovou a koncem června již vystoupili na svém prvním koncertě. Tou dobou nejstarší oddělení Školy chlapeckého sborového
zpěvu - Bonifantes a tenorová a basová sekce hlavního sboru Boni pueri okouzlilo porotu i publikum 42. Montreux Choral Festivalu ve Švýcarsku a přivezli si jak druhou cenu v absolutním pořadí napříč kategoriemi Excellent avec félicitations du Jury, tak i cenu diváků Prix du Public. Tu získali jako jediní.
Do Alberty přijede asi 30 chlapců (20 malých, 9–13 let, 10 větších, 18–22 let a čtyři dospělí.) Zatímco dospělí
budou ubytováni v hotelu, česká krajanská obec má ubytovat těch 30 chlapců. Prosíme proto všechny kra-

jany, kteří jsou ochotni pomoci s billeting, aby se prosím přihlásili u Pavla Jelena na tel. 435-8817.
Doba návštěvy se očekává asi na týden (11.-18. listopadu).
Nevíme dosud přesně, kdy chlapci dorazí, ale jejich koncert, oficiálně organizovaný Hudební katedrou albertské univerzity v rámci speciálního cyklu “Choral connections”
v úterý 14. listopadu ve Winspear Hall, je potvrzen. Tento hlavní koncert Boni pueri je součástí koncertního
cyklu – Švédský sbormistr s albertským sborem, Boni pueri a Jon Washburn s Vancouverským komorním
sborem. Zasvěcení tvrdí, že Dobří chlapci jsou v dobré společnosti. Ovšem Boni pueri vystoupí v Albertě ještě
krátce 15. listopadu ve Fakultním klubu na univerzitě, 17. listopadu na koncertu v Camrose (Augustana College)
a v jednání je ještě jedno možné krátké vystoupení v rámci programu k 11. listopadu v Sherwood Parku. Další
slibované hostující vystoupení s Richard Eaton Singers, které se mělo konat 12. listopadu, bylo zrušeno a nekoná
se.
V březnu potom očekáváme již dlouho slibovanou návštěvu manželů Ivana a Kataríny Ženatých, která byla
odložena díky Ivanově zranění při autonehodě. Na štěstí ruka neutrpěla a Mistr pokračuje ve své závratné kariéře.

Znovu upozorňujeme, že naše nová internetová stránka je v zásadě hotova, a bude v nejbližší
budoucnosti přístupna veřejnosti. Zatím čeká na doplnění základních částí, jako historie naší organizace. Adresa je/bude: http://www.svu-edmonton.org

Blahopøejeme panu Jiøímu
Traxlerovi k udìlení
Masarykovy ceny

Nezapomeòte pøijít na
druhý hudebnì - povídací v e è e r s J i ø í m

Traxlerem

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

Rezervace: J. Mayer
- 478-1758
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@edmonton-cssk.ca; web site: www.edmonton-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
Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Redakce neodpovídá za obsah podepsaných článků, a nemusí se ztotožňovat
s jejich obsahem. Šéfredaktorka Radka Mayerová. Titulní grafika Martin Mayer.
EDMONTONSKÝ ZPRAVODAJ je pro členy k dostání při sportovních akcích e.g. bowlingu každou středu nebo neděli,
při promítání filmů v Dutch Cdn club, při první neděli v měsíci a na web stránkach. I když je Zpravodaj distribuován
pro členy zdarma, přivítáme váš finanční příspěvek pokud ho chcete zasílat poštou. Nečleni platí $3.- za číslo.

