CO UŽ BYLO, JE A TEPRVE BUDE
KNIHOVNA - po letech jsme opět otevřeli knihovnu, kde, kromě knih, jsou k zapůjčení
i hudební CD a filmová DVD.
TANEČNÍ HODINY začaly 8. ledna, skončili jsme 28. května. Pro velký zájem budeme
pokračovat opět v září.
STŘELECKÁ LIGA se úspěšne rozjela začátkem jara a pokračuje celý rok.
95. JIŘÍHO TRAXLERA - 10. března byla v edmontonském parlamentu oslava jeho
narozenin za účasti asi 150 lidí.
59. KONGRES ČSSK se koná ve dnech 1.-3. června v Londonu, Ontario. Naši
delegáti jsou Lenka Vostrá a Marian Liška.
PIKNIKY POD STŘECHOU nabyly velké oblíbenosti, zvláště tři poslední s tematy
slovenská, česká a moravská kuchyně.
PIKNIKY V PŘÍRODĚ - v létě se opět sejdeme v Laurier parku 28.7 a 25.8. o14:00
GOLFOVÁ LIGA je dalším velkým úspěchem. Přilákala na třicet zájemců, začalo se
hrát 20. května a bude se pokračovat až do půlky září.
PĚVECKÝ SBOR bude, po letní přestávce, opět zpívat v září.
DĚTSKÝ TÁBOR se koná ve dnech 11.-18. srpna v Jasper národním parku v
Pocahontas Cabins.
BOWLING - hráči kuželek se znovu sejdou v září.
NEDĚLNÍ FILMOVÁ ODPOLEDNE (u Mayerů) - budeme promítat české a slovenské
filmy z našeho "Zlatého fondu".
Poprvé v neděli 9. září a pak
už každou první neděli v měsíci.
VÝLETY jsou stále ještě v jednání, vše bude včas oznámeno.
KONCERT JIŘÍHO GROSMANA - na doporučení pana
Traxlera a pana Šuchmy jsme
pozvali jeden z nejlepších
orchestrů v Torontu "Muzika na
rohu" s českým repertoárem.
Všechny Vás srdečně zdraví
Váš výbor
STIPENDIA byla námi udělena v dubnu jedenácti studentům.

W o o d c r a f t e r
Zdeněk Fišera prišiel do Kanady v roku 1953. Necelý
rok pracoval na farme neďaleko Calgary. Láska k
prírode, ktorú si priniesol z domoviny, ho zlákala do
Skalistých hôr a do Britskej Kolumbie, kde začal pracovať s motorovou pílou ako drevorubač. Cez prácu
zememe-rača v Národnom parku Kootenay dostal v
roku 1965 prácu v Canadian Forestry Service vo
výskume lesnej hydrológie. Neskôr bol menovaný za
Technical Coordinator of Marmot Creek Research Basin
– a tejto práci ostal verný až do penzijného veku.
Dňa 28.okt. 1968 uplynulo 50 rokov od založenia
Československej republiky. V Calgary bolo vtedy do 300
utečencov, ktorí prišli do Kanady po sovietskej okupácii.
Calgarská pobočka ČSSK pre nich usporiadala večierok
s pohostením. V deň výročia, spoločne s dvoma utečencami, zorganizoval protestné zhromaždenie proti sovietskej okupácii. Pozvaní boli traja hostia.Člen Federálneho parlamentu z Ottawy sa nemohol dostaviť, tak poslal
pekný list. Alderman Farran zastupoval mestskú radu a prof. Frederick G. Haymann, známy husitológ z calgarskej
univerzity, predniesol prejav. V novinách bola správa, podľa ktorej sa protestného zhromaždenia zúčastnilo vyše
300 ľudí. Začiatkom roku 1969 bol na výročnej schôdzi calgarskej pobočky ČSSK, navrhnutý a zvolený do výboru,
kde dlhé roky pôsobil ako jednateľ. Začiatkom roku 1987 prišiel do Edmontonu, stal sa členom výboru a z jeho iniciatívy bol založený Edmontonský spravodaj, ktorého stránky práve čítate.
Popri práci sa vracia k svojej celoživotnej láske – woodcraftu, ktorý založil v roku 1902 Thompson Seton – autor
mnohých kníh pre mládež (“Dvaja divosi” si možno vypožičať v našej knižnic)/ –a preklad tohto slova znie ako
“Lesná múdrosť”. Myšlienka woodcraftu je krásna – žiť v lese, v divočine, v súzvuku s prírodou sa dá iba vtedy, keď
to vieš…
Od prvého woodcrafterského tábora na Sázave v roku 1946 ich absolvoval v Čechách a na Slovensku
nespočetne veľa. V Kanade usporiadal prvé tri mládežnícke tábory s náčelníkom kmeňa Sarsee Davidom
Crowchildom v Kananaskis River Valley v rokoch 1972-1973. Deti žili v indiánskych stanoch (tee-pee) s
Indiánskymi deťmi a spoločne sa učili umeniu woodcraftu. Poznávanie stromov, orientácia v lese, hry, streľba z
luku, lisovanie rastlín, beeding /vyšívanie s drobnými korálkami z českého Jablonca/, spev a výpravy do hôr.
V rokoch 1987-2001 zorganizoval pätnásť táborov pre mládež pri Pocaterra Creek v Peter Lougheed Parku a
posledné dva v rokoch 2002-2003 pri Stoddart Creek v Britskej Kolumbii.
- Čo považujem za svoje najväčšie životné úspechy?- Nič monumentálneho som nezažil. Zaznamenal som
niekoľko menších úspechov, často po veľkom úsilí.
V roku 1964 som navrhol Kenu Kiernamovi, ministrovi pre rekreáciu a ochranu prírody v Britskej Kolumbii,
že najkrajšie hory v Kanade – Bugaboo v BC – by mali byť vyhlásené za Provinčný park. Po zdĺhavom jednaní a
piatich rokoch sa tak stalo v roku 1969.
V roku 1971 som na multikulturálnej schôdzi navrhol založiť Calgary Multicultural Centre. Podarilo sa mi
nájsť dobrých spolupracovníkov a asi po dvadsiatich rokoch plných schôdzí a jednaní zastrešuje Calgary
Multicultural Centre asi stovku organizácií.
Po rozdelení Československa niektorí prominentní členovia ČSSK boli presvedčení, že náš názov musí
zostať “Československé združenie v Kanade”. Trvalo to päť rokov, kým sa mi na kongrese v Kingstone v roku 1995
podarilo presvedčiť väčšinu kandidátov, že by to malo byť “České a Slovenské združenie v Kanade”.
Keď sme sa v roku 1999 dozvedeli, že prezident Václav Havel udelí štátne vyznamenanie niekoľkým
bývalým štátnikom, ktorí sa zaslúžili o pád komunizmu, a Ronald Reagan medzi nimi nebol, výbor edmontonskej
odbočky odsúhlasil poslať prezidentskej kancelárii petíciu v mene našich členov, poukazujúcu na toto “pozabudnutie”. Takže aj našim pričinením bol Řád Bílého Lva Ronaldovi Reaganovi udelený.
Zdeněk Fišera bol predsedom ČSSK v Edmontone 20 rokov.
Marian Olle

PIKNIKY POD STŘECHOU ANEB CO SE VAŘÍ V NAŠICH ZEMÍCH
HE,J POD KRIVÁŇOM, TAM JE KRÁSNY SVET...
Slovania boli vždy známi svojou pohostinnosťou a verní
tradícii, dňa 25. marca Slováci
predstavili tradičné jedlá ako
bryndzové halušky, fazuľovú
polievku, domácu klobásu,

slaninku, ale aj novšie ako
tresku, spolu s vysvetlením akú
funkciu mali jednotlivé jedlá v
tradičnom jedálničku, a ako z
nich môžeme prospievať
zdravotne.

ČECHY KRÁSNÉ, ČECHY MÉ...
V neděli 29. dubna se stoly
pod jídlem jen prohýbalyvepřová pečeně, knedlík,
zelí, řízky, sekaná s
Milanovým domácím
chlebem, Edova dršťková
polévka s domácími rohlíky,
"černý kuba" Petra Schuberta,
různé druhy gulášů, Hančin

bramborový salát... Moučníkům vévodil Slávčin dort a Jaruščiny koláčky. Všechno se ani
nedá vyjmenovat, byly to přímo opulentní hody, ale musím přiznat, že se to VŠECHNO
snědlo.

MORAVO KRÁSNÁ, MORAVĚNKO MILÁ...
Poslední Piknik pod střechou
byl 26. května. Slunce svítilo,
bylo překrásné počasí a tak
jsme si otevřeli na terasu a
moravská jídla se mohla blýsknout. Honza nezapomněl,
co slíbil - jitrnice, jelita a
burčák. Obě dvě zelné
polévky sklidily zasloužený
úspěch, rohlíky tentokrát
pekla Alice. (Ptala jsem se
jestli "zelňačka" je moravská
či slovenská. Odpověď byla slovenská je "kapustnica".) Domácí klobásy. Darinčina bryndza a treska, bramborový
salát... Výčet by opět mohl pokračovat.
Takže příště na viděnou v parku a díky, že jste přišli. RADKA

Každý Čech jednou v Kanadě.
Když se nám naskytla možnost navštívit Kanadu,
neváhali jsme ani minutu a využili příležitosti podívat se do té země za oceánem, o které jsme jenom
slyšeli, popř. si něco přečetli. Děkujeme rodině

mého bratra, že nám tuto cestu umožnila,
poskytla zázemí a veškerý komfort. Skutečnost
daleko předčila naše očekávaní. Jak charakterizovat Kanadu očima Evropana - jednoduše
překrásná země nekonečných lesů, impozantních hor, tisíců jezer, sáhodlouhých řek, ale
především skvělých lidí. I když jsme rodina zcestovalá, s tak slušnými, usměvavými a příjemnými
lidmi jsme se nikde nesetkali. Jeden poznatek za
všechny. Při chůzi používám hole. Stojím na přechodu a rozmýšlím se, kam půjdu. Po chvíli
zjistím, že auta v obou směrech stojí a čekají. Fronta je značně dlouhá. Provinile se omluvím,
řidiči se na mne usmějí, zamávají mi a rozjedou se. Je to pro mne šok. Vrátím-li se k naší cestě,
projeli jsme ze Sherwood Parku na Vancouver Island, přejeli jedno časové pásmo, viděli medvěda, berany, bohužel losy ne. Navštívili Victorii s jejími rozkvetlými zahradami v Butchart
Gardens, stanuli u nultého km dálnice
čís.1 a památníku Teryho Foxe, koupali se
v horkých pramenech Radium Hot Springs.
Zážitků je tolik, že bude trvat dlouho, než
si vše utřídíme. Zdravíme tě Kanado a přejeme, aby se ti dařilo tak dobře jako nyní.
"Kanada nám připomíná kalich, který je
rudým vínem naplněn, piješ jej dychtivě a
jsi jim opojen".
Hana a Lubomír Sýkorovi, a dcera Milena
Hartigová.

Naše budoucnost
Lucy Janiga
1.) Představ se našim čtenářům
Je mi 21 let a bydlím v Edmontonu, kde se mi líbí, neumím si
představit žít někde jinde. Zrovna jsem dokončila první rok
dvouletého programu “Police Studies” na Grant MacEwan
College s 4.0 GPA. Přes léto budu pracovat na Edmontonském
International Airport jako “student border officer”, bude to
dobrá zkušenost pro budoucnost, jestli se mi podaří dostat se k
Edmonton Police.
2.) Co považuješ doteď za svůj největší životní úspěch?
Za velký životní úspěch považuji to, že mě přijali do programu
“Police Studies”, protože když jsem se přihlásila poprvé, tak mě
nevzali, vybrali jen 40 ze dvou set přihlášek. Během školního roku jsem začala chodit pravidelně do
tělocvičny, kromě toho mám “part time job” a hraji fotbal.
3.) Co očekáváš od budoucnosti?
Do budoucna plánuji, že začátkem příštího roku si podám přihlášku k edmontonské policii a doufám,
že mě přijmou do programu od července. Už od dětství jsem si přála být “police officer” a doufám, že
to budu moci dělat tady v Edmontonu. Ale kdo ví, možná mě osud zanese na nějaké exotické místo,
třeba na Hawaii?

Michal Durec
1. Predstav sa našim čitateľom
Mám 19 rokov, a v Kanade žijem 10 rokov. Momentálne
študujem na Grant MacEwan Police and Security program.
Rád prekonávam prekážky a zaujímajú ma zákony a história.
2. Čo považuješ za svoj najväčší životný úspech?
Nakoľko som ešte nemal príležitosť vykonať čokoľvek veľké
a dôležité, tak by som povedal kombinovať školu, prácu a
osobný život do každodenného života tak, aby aby som
nemal problémy ani v jednej z týchto oblastí.
3. Čo očakávaš od budúcnosti?
Po skončení Grant MacEwan si plánujem dokončiť vzdelanie
v „criminal justice“, alebo v histórii. Po ukončení štúdií sa
plánujem stať pilotom, alebo navigátorom v „Canadian Air
Force“.

Nejslavnější narozeniny ve měste – 95. Let Jiřího Traxlera

Přemýšleli jste někdy o tom, že
byste své narozeniny oslavili v
budově zákonodárného
shromáždění a že by Vaše uvítání
doprovázely státní hymny? Určitě
si řeknete, že je to lákavá představa, ale copak je něco takového pro našince vůbec reálné? A já Vám odpovím ano. A dokonce
nemusíte být ani významným státníkem. Stačí jen, když se dožijete krásných 95 let jako pan Jiří
Traxler! Ano, náš milý Jiří oslavil společně se 120 gratulanty dne 10. března své významné jubileum.
Pan Thomas Lukaszuk (Member of the Legislative Assembly) přivítal všechny přítomné a
ve svém projevu přiblížil životní mezníky a úspěchy pana Traxlera. No, a že jich nebylo málo. A to
si již vzala slovo Radka Mayerová a položila svou první otázku. Pan Traxler nám objasnil proč z
Československa odešel.
Touha uniknout komunistickému režimu byla tak
silná, že ačkoliv věděl, že
svou muzikantskou kariéru
a slávu s odchodem do
zahraničí ohrozí, neváhal, a
v roce 1949 z Československa odešel. Shoda náhod,
knihy o Severní Americe a
obrázky z Kanady,
nenechaly Jiřího na pochybách, že je to země
zaslíbená. K nám do
Edmontonu se s rodinou
přistěhoval až o mnoho let

později. Přivedla ho sem pracovní příležitost jeho mladší dcery. Jiří
vzpomínal na své začátky, chalupaření v horách, cestování a jeho milované rybaření. Své poutavé vyprávění proložil i rodinnými fotografiemi.
Trio Brtník nám zazpívalo písničky Jaroslava Ježka a Jiřího Traxlera, jenž
si s chutí zazpívalo i publikum. A nejenom, že narozeniny se v
Legislature Building slavily úplně poprvé, ale i valčík pana Traxlera nazvaný “Bim Bam“ měl svou premiéru. Náš pěvecký sbor měl tu čest zazpívat si tuto píseň za doprovodu samotného skladatele. Perličkou byla
skladba „Bolero“, kterou nám pan Traxler přednesl a nikdo s přítomných
nebyl na pochybách, jak mu to stále hraje.
Na závěr si
vypůjčím část projevu pana Lukaszuka.
„Provincie Alberta
slaví rovných 101 let
své existence. Stavba
Legislature Building
započala před 100
lety a byla dokončena v celé své kráse o
12 let později. To
byl stejný rok, kdy
se Jiří Traxler narodil. O kvalitě obou
nelze pochybovat.“
Já z celého srdce
přeji Jiřímu
Traxlerovi, aby jeho zdraví bylo
tak pevné po mnoho dalších let,
jako jsou pevné základy
Legislature Building. Zvedám
pomyslnou číši a přeji Jiřímu
Traxlerovi k narozeninám vše
nejlepší! Pořadatelům děkuji za
další baječný večer.

Kamila Moquin

Dvě děvčátka v autě, ale v Africe
Když mi bylo asi tak čtrnáct, měla jsem, mezi jinými, knížku po mojí
mámě, která se jmenovala „Tři děvčátka v autě.“ Byla to takzvaná
„Červená Knihovna“ a mně se strašně líbila.
A tak jsem použila a trochu změnila titul k našemu článku – O Africe.
Proč navštívit Jižní Afriku?
Dr.Milena Ondro a já (Vendula Košťálová), jsme nezávisle procestovaly témĕř celý svĕt a společnĕ jsme se dohodly, že na té svĕtové mapĕ
našich návštĕv máme prázdné místo tam, kde je Jižní Afrika. Více než
přes rok před návštĕvou jsme se domlouvaly, že bychom se tam mĕly jet podívat. Přizvaly jsme nĕkteré
dámičky našich přátel a příbuzných, ale ty nemĕly zájem a tak jsme nakonec jely jenom my dvĕ.
Kdy (ve kterém ročním období) a co vidĕt?
Obĕ nemáme rády horko a samozřejmĕ ani déšť. Také, když už tam pojedeme, chtĕly bychom vidĕt co
nejvíc! Došla jsem do Traveller’s Superstoru, kde jsem posbírala, co se dalo. Prostudovala jsem všechny
příručky, včetnĕ vlivu počasí. Rozhodly jsme se, že když chceme vidĕt pět států jižní Afriky, budeme muset
jet se dvĕmi zájezdy (@ 19 dní) a mĕly bychom tam jet koncem března a v dubnu. Chtĕly jsme vidĕt prakticky celou Jihoafrickou Republiku (SAR), Swaziland, Namibii, Botswanu a skončit na Viktoriiných
vodopádech v Zambii či Zimbabwe: První zájezd z Johannesburgu do Kapského Mĕsta, druhý z Kapského
Mĕsta na Viktoriiny vodopády. Samozřejmĕ, že jsme chtĕly spát pod střechou, ovšem to nebylo možné pro
první tůru, neb spaní pod střechou bylo vyhrazeno turistům pod 55 let, což se na nás nevztahovalo. Takže
jsme se musely přihlásit na tůru se stany a baťohy, která nemĕla vĕkový limit (zajímavé, že?). Tato obsahovala (kromĕ stanování po témĕř 19 dní) limit na zavazadla do 15kg, včetnĕ spacáku, polštáře a vĕcí a dále
nám bylo jasné z popisu, že toto zavazadlo budeme muset donést na místo určení či spaní, takže pro nás
musí být nositelné na zádech. Tak jsme si zakoupily takováto zavazadla. Druhá tůra z prospektů spala pod
střechou celých 19 dní. Podařilo se nám navázat obĕ tůry v Kapském Mĕstĕ s jedním dnem rozdílu.
Jak letĕt?
V březnu 2006 jsme letĕly 11 hodin přes Calgary
do Londýna v Evropĕ, kde jsme prospaly
odpoledne a celou noc v hotelu, ráno jsme se podívaly na “Tower of London” (každá již po druhé) a
pak jsme pokračovaly opĕt 11 hodin s Jihoafrickou
Airline do Johannesburgu. Po cestĕ nazpĕt jsme
strávily v Londýnĕ tři dny (já 2 dny v Britském
Museu). Byly jsme na cestách zhruba 7 týdnů.
Johannesburg:
Naplánovaly jsme si malou aklimatizaci a prohlídku

tohoto mĕsta a tak jsme přiletĕly o 3
dny dříve než naše tůra začala. Mĕly
jsme trochu problém s “hotelem” (za
který jsme zaplatily C$50/osobu), a
byl to vlastnĕ jen hostel. Po návratu
do Kanady jsme dostaly peníze za
přeplatek. Počasí nestálo za moc, bylo
chladno a pršelo.
První den jsme oslavily příjezd pitím,
zakoupeném v Londýnĕ a opĕt jsme prospaly odpoledne a celou noc. Druhý den jsem se vydala podívat na
místní “Shanty town”, zv. Soweto a byla jsem překvapená, jak se tu pro veřejnost snažili ukázat v nejlepším
svĕtle. Ti chudáci, žijí ve zhruba 3x4 čtv.m a ne jenom sami, ale i s rodinou. Pak jsem vidĕla různé čvrti
mĕsta z auta, neb pršelo. Další den jsme obĕ cestovaly do Pretorie, kreré je administrativním sídlem
Jihoafrické republiky a tudíž je velice hezkým mĕstem.
Jaká byla transportace, stravování a ubytování?
Vždy jsme mĕli 2 místní průvodce (1-vedoucí, druhý ponejvíce řidič). Naše vozidlo (kterým naši průvodci
říkali ”truck”) byl nĕco mezi tímto a autobusem, neb podlaží “autobusu” bylo cca 1.75m nad zemí. Při
první tůře vzadu autobusu byly skříňky pro uložení naší bagáže, nad sedadly byly matračky a ve spodní části
byla z jedné strany vozidla kuchyň a z druhé strany bylo ostatní nutné vybavení pro cestu (jako stany a
pod.). Kabina řidiče a spolujezdce byla propojena s vozidlem a tak, když nĕkdo vidĕl zvířátka, zakřičel
“stop”a řidič hned zastavil. Při druhé tůře naše bagáž byla na místĕ stanů a ne uvnitř a nad sedadly byly sítĕ
pro odkládání osobních vĕcí. Kabina řidiče byla isolována, intercom nefungoval a tak komunikace byla
komplikovaná. Jakmile jsme byli v nĕkteré safari, nesmĕlo se vystoupit z vozidla, jen v určených, oplocených odpočivadlech, kde byly čisté záchody. Okna se smĕla stahovat a z nich fotit. Při dlouhé jízdĕ mimo
safari či reservací, asi po 2 hodinách, nám zastavovali u pump, abychom mohli jít na záchod. A když jsme
byli v pustinách, tak se zastavilo, páni šli před vozidlo a dámy za nĕj. Toaletní papír byl vždy k mání a
použitý se odhazoval do kanistru odpadků, umístĕném poblíž dveří, kam se odhazovaly všechny odpadky, i
od jídla. Minimálnĕ jednou dennĕ (večer) tento průvodci likvidovali. Místa sezení ve vozidle se mĕnila
každý den, aby si všichni užili dobrých i špatných mist (v zádu to hodnĕ háže). V SAR - dálniční systém a
kvalita vozovek je jedinečná, t.j. na úrovni či i lepší než v severní Americe.
Při první tůře nám vařili naši průvodci 3 jídla dennĕ a “služby” 2 účastníků zájezdu, kteří jim dĕlali ficky a
umývali též nádobí, byly dennĕ rozepsány. Totéž (kromĕ
rozpisu služeb) se praktikovalo při obĕdech a nĕkolika snídaních druhé tůry. Služby byly dobrovolné. Velice často nám
průvodci zastavili v mĕstech, kde jsme si mohli nakoupit alkohol a pivo (oboje levnĕjší než zde), které jsme mĕli ve
společném “cooleru” pro nás cestovatele, do kterého jsme
dobrovolnĕ nakupovali pytle ledu. Průvodci pro erární jídlo
mĕli vĕtší a lepší mrazák. Ve všech 5ti státech mají velice dobré
místní ležákové pivo, výborné uzeniny a sýry, které jsme si
kupovaly k večeřím při druhé tůře.

Mezinárodní tábory pro cizince byly vždy v oploceném
(či chránĕné ochozy), rozsáhlém území, hlídané nejen
branou, kde je vstupné, ale i uprostřed tábora, hlídači v
noci. Všude byly společné umývárny s nĕkolika
záchody, sprchami a umývadly s teplou vodou. Hygiena
na absolutnĕ všech byla vynikající. Pračky byly jenom
na jednom místĕ. Prádlo, když jsme byli na stejném
místĕ 2 dny, se mohlo dát vyprat místním ženám za
poplatek. My jsme si praly samy.
Náš první pokus postavit náš vybraný stan (který jsme
obhospodařovaly a uklízely po dobu tůry) byla groteska,
která stála za to nafilmovat. Naštĕstí toto se nám
nestalo a naši průvodci byli velice nápomocní. Třetí
den jsme byly s Milenou profíci ve stavĕní stanů. První
noc jsme si vzaly jen jednu 5cm matračku a od té doby jsme si braly každá 2. Naštĕstí, jedna účastnice tůry
nám poradila, abychom nic nenechávaly ve stanu, jen matračky, když jedeme na nĕjakou vyhlídku zvířátek.
Tak jsme si nechaly poradit. Myslím, že to byla dobrá rada. Stanování bylo fajn až do doby, když v noci
pršelo. Poté ráno jsme byli všichni jako zmoklé slepice, stany, spacáky a jiné naše vĕci byly mokré a tak od
té doby, kdy jsme mohly, tak jsme naše ubytování “upgraded”, aby by bylo pod střechou, byť i ve společné
noclehárnĕ asi pro 20 lidí. Při druhé tůře jsme vždy spali v chatičkách či v motelovém stylu pokojů (vždy
jen pro 2 a velice pĕknĕ zařízené a čisté), opĕt uprostřed stejného velkého tábora pro cizince, jako když jsme
stanovali.
Kam jsme cestovaly?
Vstávalo se velice brzy, při cestování okolo 6-té hodiny a při návštĕvách safari, v 6 už jsme byli u brány. Ve
vĕtšinĕ táborů jsme museli být zpĕt též v 6 večer.
První tůra (první část = 13 účastníků) nám umožnila vidĕt: Johannesburg (jenom z vozidla a málo); Blyde
Canyon (zajímavé erodované sloupy se stříškou trávy navrchu + první savannu = samá zeleň od nevidím do
nevidím. Krásné pohledy dolů do údolí řeky – z God’s View 1820m hlubokém); Burke’s Potholes
(erodovaný pískovec při soutoku 2 řek. Připomíná Maligne či Johnson kaňony, akorát bez lesů); Kruger
Park (tisíce impal a jiná zvířátka); Swaziland (hory, lesy, na políčkách pĕstují maize, zvířátka, první spaní v chatičkách z rákosí,zv. Včelí ůly) +
sirotčinec od AIDS rodičů + místní písnĕ a tance, kostýmy); Mkuzi Game
Reserve (zvířátka); Durban (první pohled na Indický Oceán, málo jsme
vidĕli z mĕsta. Rekreační mĕsto a přístav), kde nás opouští 9 účastníků
(jenom Pat a Bill z okolí Londonu, Ont. jedou s námi až do Kapského
Mĕsta). V této sestavĕ (= 11 Kanaďanů) jsme mĕli hodnĕ legrace, neb 9
účastníků bylo ve vĕku ± 30 let, Pat a Bill okolo 50 let a já jsem byla nejstarší. 4 kanadské holky byly kámošky, furt se hihňaly a pokřikovaly na sebe
a jeden účastík je pojmenoval “Party Bus”. Dosud jsme vidĕli: ze zvířátek:
antilopy (impaly, greater kudu, nyaly, wildwbeesty a jiné), množství

warthogs (kanci), slony, kapské žirafy, Burchell’s zebry, hrochy, bílého nosorožce, vodního bůvola, Chacma
babúny a jiné opičky, pštrosy, králiky, želvu a množství ptáčků (př.čápi,
ibisi, sokoly). Také stormy a hodnĕ kytiček.
V Durbanu jsme přibrali další 4 cestovatele, takže je nás 8 a už taková
legrace nebyla. Vidĕli jsme: podhůří Dračích hor (zvlnĕná travní krajina, vhodná pro pastevectví, převážné kozy, ovce a konĕ) + Zulu
tradiční tance a vzývání dĕdečků (velice podobné zvykům místních
indiánů); Umtata (Muzeum Mandely a universita); Divoké pobřeží s
překrásnými vyhlídkami na Indický Oceán. V Coffee Bay jsme si ho
okusily cachtáním + zpĕvy polonahých holčiček; V Addo Elephant
National Parku jsme vidĕli zvířátka: warthogs, pštrosi, zebry, šakali
(vypadají jako lišky), vodní bůvoly, antilopy (Red Hartebeesty a kudu),
ptáci (supi, Secretary a pštrosi), dungbug (hovnivár?) + 2 stáda slonů u
“waterhole”; Storm River Gorge (můj nejvĕtší fyzický zážitek viz níže = “Canopy ride and walk”. Je zde též
nejvyšší “Bungee jump” na svĕtĕ = 216m); Karoo oblast: Kango pštrosí farma (vše o pštrosech a
milkování se pštrosy i jízda na nich) + Kango jeskynĕ; Vinařská oblast (Stellenbosch – ochutnávání vína);
Kapské Mĕsto (Milena by tu prý mohla žít. Překrásný
rozhled ze Stolové hory na Indický a Atlantický Oceán +
mĕsto); Cape Point a Mys Dobré nadĕje (poznáváme daisy,
zvířátko vypadající jako hlodavec, ale prý jsou tito spříznĕni
se slony!) Jeden den si tu my dvĕ dáváme odfrk.
S první tůrou jsme celkovĕ najeli 4336 km).
Můj nejvĕtší fyzický zážitek byla “Procházka a jízda mezi
vrcholky stromů”:
Znamená to klouzat se po 11ti podélných lanech
(připevnĕných na tlustých podložkách okolo stromů) mezi
12 plošinama uprostřed malé džungle. Byly jsme vybaveny
postroji, ve kterých sedíš zavešen na 2 ocelových lankách, které jsou karabinami zajištĕny k tĕm podélným
lanům. Když jedeš, máš mít ruku nad karabinami, když brzdíš, přitáhneš lano dolů. Milena to zvládla mistrovsky a po každém dalším skluzu se vylepšovala. Já byla poserka a furt jsem si brzdila, takze po prvních 2
skluzech náš expert-doprovod nabídl, že se
bude klouzat se mnou. Připnul si mne jedním
mým lankem k sobĕ a já jsem se jen držela
druhého svého lanka, připnutého karabinou k
podélnému a on se staral o vše ostatní. Musela
jsem mu jen slíbit, že budu při skluzech výskat,
což jsem ráda dĕlala. Na jeho povel jsem vždy
musela stoupnout do prázdna a na další plošinĕ
jsem se musela zvednout. V každém případĕ to
pro mne byl absolutnĕ nezapomenutelný
zážitek!
Vendula Košťálová

P e č e m e
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Přípravíme si:
1kg (7 cups) obyčejné mouky (no name - all purpose flour)
2.5 polévkové lžíce sušeného droždí (nejlépe Fleishmann)
2.5 kávové lžičky soli
2 kávové lžičky krystalového cukru
1/4 kávové lžičky drceného kmínu
2 polévkové lžíce octa (no name vinegar)
0.5 litru vlažného 2% mléka
250-300 ml (1+ cup) vlažné vody
100 ml (asi 1/3 cup) řepkového oleje (canola)
asi 125 ml (1/2 cup) mléka na vlhčení rohlíků
nemletý mák a hrubou sůl na posypání rohlíků
olej ve spraji na vymazání plechu
mouku na posypání plechu podle potřeby
mísu, vařečku, váleček, plechy na pečení, utěrku, peroutku
nebo štětec, kolečkové rádlo nebo pizza knife, nůž.
Zadělání a vypracování těsta
Pokud mouku skladujete v chladnu, odmeřte ji a nechte ohřát na pokojovou teplotu. Mouku dejte do mísy, pridejte sušené (!)
kvasnice, sůl, drcený kmín a cukr. Dobře vařečkou promíchejte, alespoň 1 - 2 minuty!
Smíchejte olej a mléko (vlažné!) dohromady a pomalu za stálého promíchávání přidávejte do mouky. Pak přidejte vlažnou vodu
smíchanou s octem. Trochu promíchejte, aby se všechna tekutina vsákla do mouky.
Na pomoučněný counter vysypte obsah mísy. Hrudkovité měkké těsto, nyní musíte vypracovat. Oběma rukama je zaděláváme,
stále překládáme, obracíme a vytlačujeme jej dlaněmi nejméně 5-8 minut! Těsto bude vláčné, hladké a nebude se chytat válu.
Kynutí těsta
Vypracované těsto vložíme zpět do mísy vysypané moukou, přikryjeme utěrkou a necháme v klidu kynout asi 1 hodinu. Těsto by
mělo pri správném vykynutí zvětšit svůj objem asi 2x. Pokud vidíte, že těsto kyne pomaleji, dejte jej na teplejší místo!
Kolik rohlíků a jak velké? Velké rohlíky 130g - 16ks, Malé rohlíky 55g - 36ks, Lahůdkové rohlíčky 40g - 48ks
Díl těsta upravite do kulatého bochánku který vyválíte válečkem pokud možno do tvaru kulaté placky asi o průměru 25 cm (10"),
rozkrájíte rádlem nebo nožem na potřebný počet dílů.
Trojúhelník ještě protáhneme válečkem aby byl měl asi dvojnásobnou výšku. Potřeme celý trojúhelník mlékem a svineme od základny k vrcholu. Oběma rukama rolujeme několikrát tak, aby se těsto dobře spojilo a spičky rohlíku aby byly uzavřené. Trochu
jen ohneme do podkůvky a vložíme na plech.
Plech vystříkejte olejem ve spraji a vysypte moukou!
Kynutí a úprava rohlíků
Na pečící plech se vejde 12 malých rohlíků. Rohlíky pěkně potřete mlékem a dejte asi půl hodiny na teplé místo kynout.
Po vykynutí je znova potřete mlékem a posypte podle chuti hrubou solí, kmínem nebo nemletým mákem!
Pečení rohlíků
Předehřejte troubu asi 20 minut na 380°F (asi 200°C).
Vložte plech s rohlíky do střední polohy v troubě. Doporučuji vložit na spodní rošt hliníkovou folii (plech), který sníží pečení
zespoda, takže nedojde k připálení pečiva.
Rohlíky pečte 18-22 minut, podle toho chcete-li mít rohlíky světlejší či více vypečené.
Pokud chcete recept se všemi podrobnostmi navštivte stránku www.bracan.com/pekarna/rohliky, nebo www.edmonton-cssk.ca
Ed Brabec

Spravodlivý chlieb podľa Milana Sochora
Pripravíme si:
- 3 cup bielej múky
- 3 cup celozrnnej /ray/ múky
- Jeden liter vlažnej vody /37-38 stupňov Celzia/
- Jednu polievkovú lyžicu brown sugar
- Dva kalíšky starorežnej /môže byť kvalitná
whisky/
- 1.5 polievkovej lyžice /tablespoon/ melasy
/bežne dostať v Superstore/
- Dve polievkové lyžice sušených kvasníc /drobné
granule/
- Tri kávové lyžičky /teespoon/ soli
- Tri polievkové lyžice /tablespoon/ kmínu
Postup:
1. Do väčšej misy dáme zmiešanú bielu a celozrnnú
múku. V strede vyhĺbime jamku, do nej vlejeme
kvások, ktorý sme vyrobili nasledovne:
2. Do menšieho hrnčeka dáme ¼ litra vlažnej vody, pridáme polievkovú lyžicu brown sugar. Po rozpustení cukru
pridáme 1.5 polievkovej lyžice melasy, dve polievkové lyžice sušených kvasníc a dve polievkové lyžice bielej múky.
Toto všetko dobre rozmiešame a vzniknutá kašička je hotový kvások.
3. Kvások poprášime múkou, aby bol úplne zakrytý. Necháme kysnúť cca 30 min. /závisí od teploty/
4. Celý proces kysnutia a neskoršieho miesenia a znova kysnutia sa musí robiť v teplom prostredí. Aby sme udržali
vhodné tepelné podmienky, najmä keď chlieb pečieme doma v zimných mesiacoch, cesto môžme nechať kysnúť v
elektrickej trúbe na pečenie, ktorú vyhrejeme na 10 stupňov Farenheita.
5. Do ¼ litra vlažnej vody pridáme tri kávové lyžičky soli a tri polievkové lyžice kmínu. Soľ sa rozpustí a kmín vo
vode zmäkne.
Medzitým nám kvások vykysol, múka, ktorou bol prikrytý je popraskaná. Pridáme vodu v ktorej je rozpustená
soľ a namocený kmín . /bod 4/
6. Zvyšným pol litrom vlažnej vody dobre vypláchneme nádobu v ktorej sa rozpúšťala soľ s kmínom, aby tam
nezostala žiadna soľ. Aj túto vodu vlejeme do misy, v ktorej je už múka s vykysnutým kváskom, soľou a kmínom.
7. Zmes, ktorú máme zatiaľ v pôvodnej mise /bod 1/ poriadne premiesime. Ak je riedka, pridáme bielu múku. Pozor
na bod 4 !
8. Miesime asi 3-4 minúty a necháme odstáť cca 10 min., pokiaľ sa objem zmesi viditeľne nezväčší.
9. Miesime asi 3-4 minúty a necháme odstáť cca 10 min., pokiaľ sa objem zmesi viditeľne nezväčší.
10. Miesime asi 3-4 minúty a necháme odstáť cca 10 min., pokiaľ sa objem zmesi viditeľne nezväčší.
11. Cesto vyklopíme na pomúčenú vaľkaciu dosku a rukami miesime pokiaľ nie je vláčne- cca 2 min. a rozdelíme na
dve polovice v tvare očakávaných chlebových bochníkov. Pozor na bod 4!
12. Do kalíšteka nalejeme starorežnú alebo kvalitnú whisky a vypijeme. Nemusíme dodržať bod 4.
13. Na plech dáme pripravené bochníky, pod ktoré sme dali wax papier, aby sa počas pečenia neprilepili.
14. Necháme 20 min. dokysnúť.
15. Pečieme 60 min.v trúbe vyhriatej na 380 stupňov Farenheita. Vedľa plechu s chlebom položíme do trúby kovový
hrnček s vodou, /cca 3-4 deci/ aby sa chlieb piekol vo vlhkom prostredí.
16. Do kalíšteka nalejeme starorežnú alebo kvalitnú whisky a vypijeme. Nemusíme dodržať bod 4
Podľa Milana Sochora spísal Marian Olle

První výstava se konala v březnu, od 9.-21. Pět dalších výtvarníků vystavovalo
svá díla společně s dr. Jiřím Kubačem v prostorách “Centre d’arts visuels de
l’Alberta.” Druhá výstava byla samostatná. Ve dnech 28. dubna - 5. května ve
městečku Spruce Grove v galerii “Centre for the visual arts” předvedl dr. Jiří
Kubač své akvarely pod názvem “Mostly Alberta.”

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, a důchodci nad 65 let $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.

