Výročná členská schôdza 2007

Človek si ani neuvedomuje ako ten čas letí. Len pred pár mesiacmi sme v
Edmontone vítali delegátov celokanadského Kongresu ČSSK, potom prišli dovolenky
a úspešný zájazd do Watertonu.
Nasledovali nevyhnutné organizačné zmeny a rozšíril sa počet členov výboru
našej odbočky. Rozšírený výbor nemal ľahkú úlohu. Snažil sa uskutočniť všetky
plánované akcie a hlavne dať do poriadku náš vzťah s AGLC a zvládnuť ročné zúčtovanie činnosti.
Po zdravej úvahe, my všetci musíme poďakovať predsedovi Jaromírovi Mayerovi,
ktorý sa nedal znechutiť, zlomiť a uniesť emóciami, a ktorý si plne uvedomil v akej
situácii sa nachádza naša odbočka, a podnikol všetky kroky, aby sme mohli v januári
tohto roku zvolať Výročnú členskú schôdzu.
Boli sme poctení, že pozvanie na našu výročnú členskú schôdzu prijal pán Miloš
Šuchma, predseda Výkonného výboru ČSSK v Kanade.
V sobotu, dňa 27. Januára 2007 sa na výročnej členskej schôdzi zúčastnilo 67
členov. Rokovanie riadil pán Miloš Šuchma a priebeh celej schôdze mal konštruktívny
charakter. Prednesené správy boli prijaté bez závažnejších pripomienok a diskusné
príspevky ich dopĺňali v zmysle upresnenia a formálnej dôkladnosti.
Dobrá práca výboru bola potvrdená voľbami. Všetci členovia starého výboru,
ktorí kandidovali boli znovu zvolení.
Ostáva nám iba zapriať si navzájom veľa úspechov a tešiť sa na stretnutia tohto
roku. Náš program činnosti je opäť bohatý.
Marian Liška

Místo konání:
Prezence:
Velitel celé akce:
Pobočníci:
Mluvčí:
Sv. Mikuláš:
Anděl:
Čert:

Úřední zpráva o návštěvě sv. Mikuláše

Royal Canadian Legion Norwood 3. Prosince 2006 ve 2 hod. Odpoledne
celkem 150 lidí, z toho 65 dětí
Karol Pinter
Slávka Bílá
Mirka Wannous
Darina + Gabi Pinterové
Jaromír Mayer
Radka Mayerová
Josef Šťastný
Dominica Bílá
Majka Smereková

Poděkování:
a) Československé organizaci v Edmontonu za nákup dárků pro děti a za pohoštění
všech zúčastněných
b) všem, kteří se podíleli na přípravě
c) ale především Darině Pinterové za obrovskou práci, kterou měla s balením dárků

Na vánoční besídce se sv. Mikulášem
bylo dětí jako smetí. Malé až úplně
nejmenší, větší až úplně velké,
uplakané i veselé. Ty nejkurážnější
dokonce i něco zazpívaly nebo
zarecitovaly. Avšak jedna holčička si
to vymyslela jinak: Napsala dopis i s
obrázkem a osobně ho předala sv.
Mikulášovi.

Silvestr, jako vždycky, ve Victorce
Rok se s rokem sešel a zase jsme slavili Silvestra.
Nálada byla výborná a tak se tančilo k hudbé
kapely Jaromíra Mayera až skoro do božího rána.

Po rokoch sme sa opäť stretli na maškarnej zábave. A že nám dlho chýbala bolo
zrejmé. Nakoniec aj fotky svedčia o tom že všetci zúčastnení mali dojem ako by
to bolo iba včera.

Naše budoucnost

Vierka Ducká
1. Predstav sa našim čitateľom
Mám 34 rokov a v Kanade som s manželom už takmer 3 roky.
Práve teraz končím na N.A.I.T. Accelerating Accounting Program
ako "kanadskú nadstavbu" na moje vysokoškolské ekonomické
vzdelanie zo Slovenska. Mám rada prírodu, ručné práce a zdobenie
medovníkov.
Pokiaľ nám to okolnosti dovoľujú, spolu s manželom sa radi
zúčastňujeme väčšiny podujatí emontonskej pobočky ČSSK.
2. Čo považuješ za svoj najväčší životný úspech?
Ťažká otázka, pretože som nič svetoborné nevykonala.
Teší ma však že napriek počiatočnej jazykovej bariére a iným
tažkostiam som si na Kanadu zvykla a som tu v podstate spokojná.
3. Čo očakávam od budúcnosti?
Dúfam že sa mi podarí nájsť uspokojivú prácu v mojom odbore a
budem mať spokojný rodinný život.

David Vojtíšek
1.) Představ se našim čtenářům
Je mi 39 let a momentálně žiji v Torontu kde končím studium na doktorát Naturopathic Medicine v Canadian College of Naturopathic Medicine. Do Kanady jsem se přistěhoval co by dvanáctiletý klučina z Kladna v roce 1980 a to do Edmontonu v krásné
Albertě. Z naší vlasti, v té době ještě Československa, jsme tenkrát uprchli z dovolené v Jugoslávii, což bylo velké dobrodružství,
které si zaslouží dlouhé povídání a to nejraději u pěkně oroseného piva. Veškeré základní vzdělání (Junior a Senior High Schools) a
potom i Bakaláře Přírodních věd (Bachelor of Biological Sciences) na University of Alberta jsem získal s vyznamenáním a s Rutherford Scholarshipem. Jinak se velmi zajímám o umění, přírodu a historii, jsem odmalička vášnivý rybář a houbař. No a pochopitelně,
jako každý správný Čechoslovák se považuji za labužníka našeho oblíbeného zlatého moku ..... piva.
2.) Co považuješ doteď za svůj největší životní úspěch?
Na tuto otázku musím odpovědět nadvakrát. Zaprvé tedy považuji za veliký úspěch to, že se nám podařilo po odchodu z domova a
opuštění veškerého majetku, známých a velké části
naší rodiny, si tu v Kanadě vydobýt a vybudovat nový
život a nový domov. Myslím si, že mi v tomto mnoho
Vašich čtenářů dá za pravdu. No, a za druhé, považuji
za osobní úspěch to, že jsem se po dost dlouhé
přestávce, při které jsem procestoval velkou část
Evropy, Austrálie a Nového Zélandu, vrátil ke studiu
v CCNM kam je ročně z přibližně 1500 žadatelů přijato pouhých sto.
3.) Co očekáváš od budoucnosti?
Po dokončení studia se se svojí přítelkyní/ kolegyní
Aki vrátím do Edmontonu, kde začneme praktikovat
a to pravděpodobně společně s Dr. Waynem Steinke v
Select Health Center na Argyll Road. Pomáhat lidem k
pevnějšímu zdraví a vést je k tomu, aby mysleli pozitivně, tedy raději na zdraví než na bolest a nemoce, a
aby žili v dnešním náročném moderním světě co
nejpřirozeněji, to je můj sen, který se budu snažit do
konce svého života uskutečnit.

STRELECKÁ LIGA

A máme tu novú športovú disciplínu. Členovia Výboru vyhodnotili prieskum záujmov našich členov a od januára tohto roku sme rozbehli streleckú ligu.
Vyše tucta našincov sa každý druhý štvrtok stretáva na strelnici Phoenix a
brúsime si presnú mušku. Je to krásny šport, vyžadujúci pekelné sústredenie a
tvrdý tréning. Lepší relax si ťažko predstaviť.
Sú medzi nami skúsení poľovníci,
ktorí zastreľujú svoje zbrane, nechýbajú
milovníci streľby z pištole a ozdobou sú
vášniví strelci z malorážnych pušiek,
ktorých súťaže sú najnapínavejšie.
Rátajú sa iba desiny…
Marian Olle

Když jsem já sloužil to 4. Léto, vysloužil jsem si vepříka za to.

Tak já nevím, kdo si co kde vysloužil, ale co vím jistě je, že my
jsme toho vepříka měli! A jakou
měl krásnou hlavičku! Tak dost
pění chvály na selátko! Ovšem
pravda je to, že jsme měli
novoroční piknik „pod střechou“ s
vepřovými hody. A že to mělo
velký úpěch, není třeba ani povídat.
Ostatně – podívejte se na fotky!

Nakladaný hermelín

Ako sa tak pozerám von oknom na dlhú bielu kanadskú zimu, začína sa mi cnieť za štyrmi ročnými obdobiami, ktoré sme mali doma. Pamätáte sa na prvé jarné pivko v záhradnej reštaurácii?
Alebo ako sa k nemu prikusovali dobre naložení utopenci či olomoucké “rýchlosyrečky”?
Tak som dostal chuť na nakladaný hermelín a rozhodol sa s vami podeliť o recept na 1 litrový
zavárací pohár:
Suroviny: Veľký syr typu
Camembert alebo Brie (musí mať
záruku minimálne tri týždne),
hlavička cesnaku, cibuľa, zopár
guličiek jalovca (Juniper berries),
lyžička tymiánu, lyžička rozmarínu, sladká paprika, podľa
chuti feferónky, kapari a olivy,
olej na zaliatie
Príprava: Cibuľu nakrájame na tenké
polkrúžky, olivy na krúžky, cesnak a
feferónky na drobno. Syr nakrájame na
menšie kocky. Na spodok pohára
nasypeme jalovec, rozložíme cibuľu a
uložíme vrstvu syra. Preložíme vrstvou
cibule, posypeme podľa chuti ostatnými prísadami a pokračujeme daľšími
vrstvami až po vrch pohára. Vrstvy
príliš neutláčame, aby medzi ne mohol
voľne pretekať olej ktorým všetko
nakoniec zalejeme. Pohár zavrieme a
uložíme do chladničky. Po týždni sa syr
môže začať konzumovať a pokiaľ
vydrží dva týždne, chutí najlepšie.
Podáva sa s domácim chlebom, rohlíkmi, slanými crackerami a samozrejme
dobre vychladeným pivom. Konzumujeme s chuťou.
Miro Durec

Informace
Společnosti pro vědy a umění
Czechoslovak Society of ArtsSciences

Proč bychom se netěšili...

když na albertské universitě v Edmontonu v roce 1998 založili učební program pro operní
zpěváky, pianisty a komorní hudebníky pro celou Kanadu. Tento program se jmenuje Opera
NUOVA a je zaměřený na spojení mezi školou a profesionální kariérou. Od svého založení si
program získal jméno jako jeden z nejlepších v Kanadě. Za osmnáct let se opera NUOVA vyvinula do dvousměrné organizace. Stále pomáhá začínajícím umělcům, ale zároveň uvádí veřejná
operní představení. Zaměřuje se sice na Edmonton a okolí, ale její soubor cestuje a uvádí svá
představení po celé Albertě. Opera NUOVA pojí talenty kanadských pěvců a pianistů ve studiu
operního umění a umožňuje jim realizovat svou vášeň pro operní žánr v operním představení.
Díky finanční podpoře SVU, letošní produkcí bude “Prodaná nevěsta.” Produkční plán na rok
2007 píše: University of Alberta, Edmonton, Canada; “THE BARTERED BRIDE” & “STREET
SCENE” - Nuova Opera, Edmonton, Canada.
Co plán nepíše je, že představení se bude konat ve dvou různých obsazeních a to koncem června
a začátkem července. Předseda SVU Pavel Jelen se již několikrát sešel s představiteli Opera
NUOVA a pomáhá jim s informacemi. Další pomoc je vítána od členů naší krajanské obce. Soubor totiž bude mít českého poradce z Metropolitan opery v New Yorku, ale jen na čtrnáct dní a
pak by zpěváci uvítali účast krajanů na zkouškách, kde by mohli pomoci s českou výslovností.
Zájemci o další informace se mohou obrátit na adresu:
Opera Nuova
e-mail: info@operanuova.ca
#4 Patricia Crescent
Edmonton, Ab, T5R 5N6
nebo na internetovou stránku: www. operanuova.ca
Kongres SVU se letos koná v Betlehemu v Pennsylvanii na Moravské universitě (Moravian College), což je logické, protože hlavní thema konference je “Přínos Moravských bratrů Americe”
Pořadatelé vítají další přednášky... Call for Papers.

Znova upozorňujeme, že naše nová internetová stránka je v zásadě hotova a přístupná veřejnosti. Zatím ještě čeká na doplnění základních částí, jako historie naší organizace.
Adresa je: http//www.svu-edmonton.org
Připravovaná návštěva houslového virtuosa Ivana Ženatého v Edmontonu byla z důvodu
nedostatku termínů odložena na březen 2008.

< Páni, dámy, beseda začíná... >

Tak jsme se zase – po létech – začali učit tancovat. Česká beseda je zatím jenom v titulku,
snad se tam časem také dopracujeme. Právě jsme zvládli foxtrot, pokračujeme čačou a rumbou.
Schází se nás každé pondělí okolo 30 tanečníků a naše „tancmajstrová“ Tess má s námi velkou
trpělivost. Ale musím říct, že se všichni MOC snažíme...

====================

TERAPEUTICKÁ
A RELAXAČNÁ
MASÁŽ

Bolesti hlavy, Migrény,
Stuhnutý chrbát
Stres a Relax. Využite
svoje benefity.
Marian, RMT : 9029237

====================

CZECH AND SLOVAK ASSOCIATION OF CANADA
#319, 9008-99 Ave, Edmonton, Alberta, T5H 4M6

Telephone: (780)478-1758; e-mail: edmonton@edmonton-cssk.ca

web site: www.edmonton-cssk.ca ; www.cssk.ca
_______________________________________________________

Členský příspěvek na rok 2007 (od 1. ledna do 31. prosince): $20 na rodinu, $15 jednotlivec,
důchodci 60 - 65 let $10, přidružení členové (SVU a důchodci nad 65 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 všech akcích a na web stránkach. I když je Zpravodaj distribuován pro členy zdarma, přivítáme váš finanční příspěvek. Nečleni platí $3.- za číslo.

