Moje první cesta na kongres

Vše začalo souhlasem, že se stanu členem výboru naší pobočky. To jsem netušila,
jakých dobrodružství se tímto krokem dočkám. “Jsi nejmladší a jedním z důležitých
bodů kongresu je mládež, tudíž je řada na tobě” zaznělo na jedné z výborových schůzí
a tím odstartovala má cesta do Londonu v Ontariu na 59. kongres Českého a
Slovenského sdružení v Kanadě konaného v první červnový víkend 2007.
Krátce před třetí hodinou jsem usedala do pohodlné sedačky auta pana Radovana,
člena Londonské pobočky, který na mě čekal, aby mě dopravil do hotelu Ramada Inn,
kde se kongres konal.
Osvěžená sprchou jsem si vybalila a přežehlila oblečení a dala se “do gala”. V 18:00
hod. jsem se šla uvítat a představit dalším účastníkům kongresu. Cestou jsem se
potkala s Marianem a tak jsme vcházeli do sálu jako první. Přivítali jsme se s pořadateli kongresu manželi Márovými a jejich spolupracovníky. Postupně se místnost plnila přijíždějícími delegáty. Bylo vidět, že se mnozí nevidí poprvé. Vřelá objetí a živý
zájem jeden o druhého provázelo první setkání. Rozcházeli jsme se kolem deváté
večer.
Den 2.
Budíček v 7:00 hod. sprcha a odchod na snídani do nedalekého Tima Hortona. Tam
jsem se poznala s manželi Jitkou a Ivanem Satori, kteří přijeli z Kingstonu. Společně
jsme odcházeli na registraci, která byla od 8:30 hod.Za nedlouho se dostavil i Marian,
který se mezi přítomnými pohyboval jako ryba ve vodě. Přesně podle programu, Miloš
Šuchma v 9:00 hod. zahájil 59. kongres ČSSK. Schůze probíhala plynule. Vzhledem k
nízkému počtu účastníků (kolem 30) se skoro všichni stali členy jedné z komisí. Já
osobně jsem byla přirazena do komise návrhové. Marian Liška, coby navrhovatel
nových stanov, zůstal práce v komisích ušetřen. Kolem 10:00 hod dopoledne se k
nám, po omluvě za zpoždění, přidal pan Pavel Vošalík, velvyslanec ČR. Z příspěvků
přednesených jako dodatky ke zprávám jednotlivých poboček bylo snadné rozpoznat,
kde jsou Češi a Slováci aktivní a kde to trochu vázne. Můj hluboký obdiv si získaly Eva
Sailerová a Misha Gogela, které se jednak pochlubily sloučením dvou nezávislých
českých organizací ve Winnipegu a velice organizačně náročnou týdenní akcí zvanou
Folkorama, kde si členové berou dovolenou, aby mohli navařit a napéct na 800 národních jídel podávaných denně po 7 dnů a obstarat u toho taneční a hudební program.
Je to jejich téměř jediná příležitost, jak si vydělat peníze na chod organizace. Letos si
berou “dovolenou” po nepřetržitých 9 letech trvání akce.
Odpolední zasedání otevřely návrhy nových stanov přednesené Marianem Liškou.
Kongres schvaloval jednotlivé věty hlasováním, kterému mnohdy předcházela bouřlivá
diskuze. Dvacet minut před 16:00 hod. došlo k volbě nového předsedy, kterým se stal

Dr. Gustav Plíva, PhD. PMP z Ottawy a
ke zvolení nového výboru. Od té doby
řídil jednání kongresu pan Plíva. S
pocitem hrdosti jsme předávali DVD
pořadu o panu Traxlerovi zástupcům
všech přítomných poboček. Ti je uvítali
s nadšením a úpřimnou pochvalou.
Delegáti se rozcházeli ze sálu 20 min.
před 17 hod. s tím, že je nutné, aby se
jednotlivé komise sešly během večera a
vypracovaly návrhy rezolucí. Unavení
jsme se rozcházeli do svých pokojů,
abychom se připravili na slavnostní banket s předáváním Masarykovy ceny.
Pan Plíva společně s panem Šuchmou zahájili večer a tříčlenný (slovensko-kanadský)
band se chopil svých nástrojů. Předali jsme poslední DVD Jiřího Traxlera panu velvyslanci Vošalíkovi. Poděkoval a pochválil práci Edmontonské pobočky. Po večeři došlo
na slavnostní předání Masarykovy ceny hned třem nominovaným: in memoriam paní
Miladě Horákové, novinám Nový Domov, a panu Márovi z Londonu. Všem oceněným
úpřimně aplaudoval celý sál.
Den poslední
Budíček v sedm, dobalit a uklidit, snídaně u Hortona ovšem s sebou. Jednání začalo
opět na čas. V 9:00 jsme měli slíbeného pana velvyslance. Odpovídal na dotazy přítomných. Čas vymezený pro diskuzi rychle uplynul a tak jsme od 10:00 hod. pokračovali v programu kongresu. Kongres odhlasoval zvýšení členských příspěvků na 15
CAD na osobu a 5 CAD důchodce. V rozpravě o zapojení mladých lidí do činnosti
ČSSK předvedl svoji vizi pan Miroslav Princ z Toronta. Představil Obsáhlý rozbor situace, ke kterému se rozvinula diskuse. V podstatě je na každé pobočce, jak k problému
přistoupí. Paní Blanka Rohnová přednesla návrh programu konaného k roku osmiček.
Na závěr kongres odhlasoval rezoluce a pan Plíva jej ukončil. Rychle jsme se s
Marianem rozloučili s novými přáteli, zaplatili ubytování a v 1:30 jsme usedali k poslednímu společnému jídlu.
V 16:05 se vydalo malé letadlo Air Canada s 50 lidmi na palubě směr Winnipeg. Celou
cestu jsme s Marianem povídali. Po krátké přestávce ve Winnipegu jsme se vrátili na
palubu stejného letadla. Vypili jsme další skleničku vody a načas jsme přistáli konečně
doma. Zavazadla jsme vyzvedli taky rychle, tak jen najít autobus, který nás vezme k
autu Mariana a pak už jen čtvrt hodinky a jsem doma.
Lenka Vostrá

Výlet na “ Jezero otroků” - Slave Lake

Je léto! Hurá! Jedeme ven. Pryč z města! Jedeme daleko. Až na Slave Lake! Je sobota 30. června
ráno a my vyrážíme obrovskou prudkostí vpřed s vidinou krásných pláží a koupání se ve velikém
jezeře.
Člověk míní, počasí
mění. Po ubytování se
jsme vyjeli autobusem a s
mraky nad hlavou hledat
nějaké místní zajímavosti.
“Jezero otroků” neboli
Slave Lake se netvářilo
nijak přátelsky. Pršelo nepršelo, ale ať, večeře
byla dobrá a pak se
promítaly filmy a mastily
karty.
Nedělní sluníčko nás
vytáhlo opět k jezeru,
našli jsme si dobrou pláž, někteří nadšenci se snažili chytat ryby (bez úspěchu),
pár otužilců se vykoupalo (s úspěchem),
ostatní si hráli s míčem, povídali či se
vydali na procházku a sbírali zajímavé

kamínky. Den se opravdu vydařil,
večer byl stejný: filmy, karty.
Pondělí byl den návratu, ale protože slunce pálilo jako o závod,
jezero bylo teplé a klidné, tak jsme
se rozhodli, že zůstaneme celý den
a pak teprve pojedeme domů.

Konec dobrý, vše dobré - jak říkám, ten poslední den byl jako korálek!
A tak jsme večer přistáli
v Edmontonu, opálení,
veselí a povídaví. Ještě
pár objetí na rozloučenou, pár zamávámí a
ujištění o tom, že se zase
brzy uvidíme. Bodejť by
ne, čekají nás přece
pikniky v parku!
Radka

Jaké je to hezké, dva pikniky v městě
(ale v parku)

Tak jsme zase venku, v parku. V sobotu 28.
července nám počasí opravdu přálo. A to byla
radost! Zeleň okolo nás jen zářila a my se
kochali létem, protože víme, že za chvíli skončí.
(Ovšem na takové chmurné myšlenky nikdo

neměl čas!)
Lidu nás bylo
požehnaně, zrovna
tak jako jídla - pekli
jsme buřty, kukuřici,
kuřata a dokonce
bramborák! (Ten
ovšem šel na odbyt
nejvíc.)
Hráli jsme oblíbené venkovní hry,
včetně badmintonu, opalovali se,
napájeli se studenou limonádou a
vydrželi jsme až do 8 hodin večer!
A za měsíc - sejdeme se zase v
Laurier parku a uděláme si piknik na
rozloučenou s létem v Edmontonu.
Všichni jsme věděli, že je poslední.
Poslední piknik v parku! Nostalgie z
konce léta se mísila s radostným

pocitem, že jsme se všichni opět sešli v hojném počtu. Mraky zatáhly oblohu a začalo slabě pršet.
Ale my jsme vytrvali! A pak se to přehnalo, mohlo se opět kopat do míče a hrát boci, byť v mokré
trávě. Jídla byly hromady,
jako obvykle, ohníček v
parkovním grilu vesele hřál
díky naším “zálesákům” a
tak nám nic nescházelo.
Naše soudržnost se opět
potvrdila - rozcházeli jsme
se s ujišťováním, že se zase
co nejdříve uvidíme na
promítání filmů, výletě a
dalších piknicích pod střechou.
Radka

A tiež sme boli
na “rybačke”

V sobotu 3. júla - presne týždeň po našom
výlete - sme sa zošli na Chickakoo Lake s
tým, že budeme chytať pstruhy, ktoré sú
tam vysadené.

Zopár nás, rybárov, a zbytok priatelia,
ktorí len kibicovali. Ale to nič, počasie bolo
prekrásne a tak sme tam zostali až do
večera. Hlavná vec je, že sme sa dali opäť
dokopy. A bolo nám dobre.
Miro

Dvě děvčátka v autě, ale v Africe
(pokračování druhé a poslední)

Druhá tůra (20 účastníků = 9 manželských
párů + my 2). Vĕkovĕ tu jsme v mladší polovinĕ. 4 páry jsou kamarádi z Holandska, takže ve
volných chvílích jsou pospolu a štĕbetají
holandsky, 3 páry jsou z Austrálie (nezavislí) a
jeden z Nĕmecka.
Cestujeme smĕrem na sever nezajímavou krajinou, samý písek do Lambert Bay, asfaltka se
místy stává prašnou silnicí. V této tůře bude
nĕkolik dlouhých přesunů, okolo 600 - 700
km/12 hodin, takže se máme na co tĕšit. Jeden
z tĕchto je hned 2-hý den, kdy vjíždíme do
Namibie, což už na celnici je jasné, že to je jiný,
ménĕ civilizovaný stát než SAR. Nesmí se tu fotografovat a vše se dĕje bez počítačů. Jedeme až do Fish
River Canyon. Sem tam je nĕjaké zvířátko, jinak od nevidím do nevidím poušť. Cesta v druhé polovinĕ je
štĕrková a hrbolatá a poslední část cesty je hrůzná, neb je tma a naše vozidlo se zahrabalo do písku, tak
potmĕ jdeme pĕšky k hlavní budovĕ. Místní lidé přirovnávají Kaňon ke Grand Canyonu. Je to hezký, ale ne
tak členitý kaňon, podstatnĕ ustrašenĕjší a ne tolik barevný. Jsou to vlastnĕ 2 kaňony z různých dob – starší
je široký, ledovcového původu (se svislými stĕnami), mladší je užší, utvořen erosí, jako Grand Canyon; Opĕt
po dlouhé cestĕ dojedeme večer do Namib Naukluft Národního parku, poblíž Sossusvlei, odkud se dá šplhat
na nejstarší (2 miliony let) a nejvyšší duny svĕta (až do 300m vysoké, písek navátý okolo keřů). Poblíž je jiný,
malý kaňon skrz slepence z doby ledové (30 – 40m hluboký, 3km dlouhý). Přejíždíme obratník Kozoroha a
po chvíli je zvlnĕná krajina, porostlá pasteveckou trávou. Prejíždíme Kuiseb kaňon. Walvis Bay je na jih
mĕsta určení, hezké mĕstečko, kde je přístav a na jihu se tĕží sůl z moře a ještĕ vice na jih – diamanty. V
Swakopmundu máme nejhorší ubytování tůry, sparťanské, ale čisté. Odtud letíme s Milenou (+ 3) Cesnou
115, přes 2 hodiny, 610 km, ve výškách od 1500 m do 30m nad mořem. Vidíme mĕsíční krajinu, Kuiseb
kaňon (okolo je samá zeleň bez dun) a nad rozsáhlou oblastí tĕch všech dun (to byla nádhera!) a pak podél
pobřeží Atlantiku zpĕt do Swakopmundu (je vidĕt diamantová pole, staré tábory, jímky tĕžby sole a pobřežní
mĕstečka jak na dlani). Let byl absolutní jednička. Jedeme přes 600 km do Etosha národního parku, naší
první oblastí malarie, tak jsme poučeni používat repellent, dlouhé rukávy a kalhoty. Milena se o celé Namibii
vyjádřila, že když Bůh tvořil svĕt, na Namibii zapomnĕl. Až na tĕch pár “atrakcí” je to hrozná nuda. Podél
silnice bĕží ropovod, ležící na písku, v dálce na sever jsou vidĕt hory. Po hodinĕ stoupáme a ve výši cca 1000
mnm se objeví pastevecká tráva. Vidíme nejvyšší: horu Namibie = Brandberg = 8445 mnm a též žulový
monolit Afriky = 250 mnm. Čím více jedeme na sever, zelenĕ přibývá a objevuje se savana, což je smĕsice
keřů, stromů a bůvolí trávy, kde se sem tam pasou krávy. Také poprvé vidíme lvy. V Etosha národním parku
máme nad postelemi moskytové sítĕ. Jezdíme na vyhlídkové tůry zvířátek ráno a pozdĕ odpoledne (ty byly
vždy úspĕšnĕjší na množství zvířátek). Tady mají hlavnĕ antilopy př. tisíce springboků, gemsboků či oryxů
(mají krásné rohy přímo dozadu), modré wildebeesty. Byly tu kapské zebry, lvi, pozemní veverky, množství

pštrosů a ptáčků ( nejzajímavĕjší jsou hnízda sociable weavers pro 100 až 300 ptáčků pod nimiž v symbioze
žijí nĕkdy vosy), termitové kopečky, krásné kytičky a ostatní. První odpoledne se vracíme do tábora už v ½6,
abychom se stačili vyšplhat na místní vĕž, asi se 100 schody k
vyhlídce, odkud vidíme začátek západu slunce (tyto jsou v Africe
absolutnĕ velkolepé!). Další atrakce, kam jedeme, je Waterberg
Plateau park, který má plochý vršek, tvořený sloupy hrubozrnného pískovce, 150m nad zemí, 150km dlouhý a 16km široký.
Milena s nĕkolika dalšími účastníky vylezla na vrch plata, já jen
pod ty sloupy (je odtud krásný výhled do okolí, pokrytém savannou). Poslední přesun v Namibii (600km) jede přes hlavní mĕsto
Windhoek (ulice jsou pojmenované Mozart, Puccini, Strasse a
pod.), kde nás opouští jeden australský pár a kde si dĕláme obĕd...
Spíme na krásnĕ zařízené farmĕ, 20km od Bostwany.
Na hranicích Botswany je opĕt samé vypisování průvodek pro
výstup, druhá pro vstup a žádné fotografování. Jedeme 600km
stejnou krajinou, obklopeni savanou, sem tam nĕjaká vesnička a
celá Botswana je jedna obrovská placka. Spíme v mĕstečku Maun.
Odtud letíme Cesnou 206 do Gunn tábora uprostřed Okavango delty, což je mohutný vnitrozemní močál a
sem tam ostrůvek. Voda se pak úplnĕ ztratí v Kalahari poušti. Let trvá cca 30 min. Do našeho stanovacího
(již postavené stany) tábora jedeme motorovou lodí po deltĕ. Budovičky jsou oplácané hlínou a vypadají jako
jeskynĕ. Unisex záchody a sprchy jsou umístĕny jako za rohem, neb tu nikde nejsou dveře, jen při vstupu je
provaz, upevnĕný na jedné stranĕ a ty ho zahákneš na druhé stranĕ při použití tĕchto (v noci se doporučuje
chodit v párech). Do stanu dostáváme zabalené ložní prádlo s matrací a ručníkem. Před jeskyňovým barem je
veliká terasa/balkon, kde se popíjí a obhlíží rozsáhlé okolí, zdali tam jsou zvířátka. Bĕhem pobytu jsme zde
vidĕli: slony, žirafy a značné množství ptáčků. Mimo to jsme jeli lodičkami s plochým dnem (zv. Makoro,
dnes laminátové, dříve ze salámových stromů), které
“gondolieři” postrkují bidlem, na protĕjší Chief ’s
ostrov na pĕší procházku. Odpoledne jedeme do vesnice, kde údajnĕ žijí zamĕstnanci, ale všem nám to připadá naaranžované. Druhou noc okolo tábora řádí
hroši, strašnĕ chrochtají a žerou trávu. Stejnou cestou
se vracíme do Maunu. Na letišti chvíli čekáme na naše
vozidlo a vyrážíme do Nata, přespíme a jedeme na
poslední zastávku v Botswanĕ – Kasane. Asi po hodinĕ
je hned u cesty slon, který řičí, neb se mu nelíbí zvuk
našeho vozidla a to mám snad nejkrásnĕjší zábĕr slona
na fotce. Asi 100km před cílem nás vyženou z vozidla a
všichni si musíme otřít boty na nasáklé rohožce nĕčím
proti slintavce a kulhavce. Odpoledne jedeme na naprosto pohádkovou vyjížďku lodí po hraniční řece Chobe
(přítok Zambezi). Při projížďce jsme vidĕli nĕkolik stád slonů, impal, kudus a hrochů, krokodýlka, 2 iguany, z
ptáků nĕkolik rybích orlů, nejmenší druh heronů (hnĕdí), černobílí Black Smith Plovers, africké kachny, perličky, zvláštní stromy na jižní stranĕ řeky a absolutnĕ kýčovitý západ slunce!

Na hranicích Zimbabwe jsme coby dup, a jedeme k
vodopádům Viktorie (tyto vodopády se mohou vidĕt jen se
vzduchu, jinak vidíš jen oblaka rozprachu vody). Zamlouváme
si 3 tůry, včetně: dnešní vyjížďky lodí po Zambezi při západu
slunce (kromĕ hrochů, pár ptáčků a krásného západu slunce
jsme nic nevidĕly), zítra dopoledne na 2 hodinovou procházku
po nouzových chodníčcích pod mostovkou mostu přes
Zambezi a odpoledne já poletím helikoptérou (mĕli jen 1 místo
volné), Milena letadlem na 15 minut nad vodopády. Pozítří
dopoledne odlétáme do Johannesburgu a Londýna. Tady
nemají ani mouchy, ani komáry. Večer nám skupina mužských
tanečníků a zpĕváků předvedla místní hudbu (jen s 1-bubínkem), velice pĕknou. Druhý den dopoledne dále
před mostem ukazujeme pasy, neb naše tůra začíná na severní stranĕ, což je už Zambie. A hned po chvíli
řidič spouští stírače auta ne proti dešti, ale proti rozprachu vody od vodopádů. Vodopády totiž padají do
rokliny s úzkou průrvou odtoku. V nejvyšší sezónĕ (což je nyní) tu padá 500 miliónů vody za minutu. Mají
tu též bungee skákání, které sledujeme zprvu se shora. Každá oblékáme kombinézu a ochranou helmu, dali
na nás postroj s 2 lanky s karabinkami a ty jsme používaly při procházce po nouzových mřížkových chodníčcích pod mostovkou a při šplhání žebříku dolů k řece, odkud jsme sledovali ty bungee skoky ze zdola.
Rozprach je na nás, na kamerách a z podia u řeky udĕlal skluzavku. Zážitek to ale byl. Odpoledne jsem
odvezena na heliport, po příjezdu se mne ujmul nĕjaký zřízenec. Sedím vepředu vedle bílého pilota ze SAR
a obletĕli jsme vodopády 3x, v různých výškách. No a co bylo vidĕt v tĕch 120º fotografického rozhledu
byla paráda a mám okolo 50 fotek to dosvĕdčit. S druhou tůrou jsme celkovĕ najeli 5800 km). Obĕ tůry =
10,136 km. Přivezla jsem si cca 1500 fotek. No a další dopoledne letíme přes J’burg zpĕt do Londýna.
Jaké byly naše nejlepší zážitky a zajímavosti?

Zážitky: Bylo jich tolik! Zvířátka (z “velké pĕtky” = slon, lev, leopard, vodní bůvol a nosorožec, nevidĕly
jsme jen leoparda, který je plachý a číhá ve stromech jak skočit na obĕť a tím je též špatnĕ vidĕt), západy
slunce, duny. Čistota záchodů i na veřejných záchodech ve mĕstech mne příjemnĕ překvapila.

Zajímavosti: Kanadský dolar v Jižní Africe nemá žádnou hodnotu, tudíž je nesmĕnitelný. Ve všech státech
si turisty považují a vybudovali bezpečná místa pro ubytování. Zulu rituály a všechny suvenýry místních lidí
(hlavnĕ v korálkové formĕ výšivek), silnĕ připomínají tyto od zdejších Indiánů. Ze všech zvířat, hroši zabijí
nejvíce lidí (žijí ve vodĕ a chodí se pást na zemní trávu. Území, které projdou, považují za svoje, takže když
se tam objeví človíček, překousnou ho v pase a o víc se nestarají. Auč!). Sloni žijí 60 – 80 let a sežerou dennĕ 300kg
zelenĕ (vidĕly jsme úplná pole ožraných savan) a pijí vodu
dennĕ. Lev je obklopen harémem lvic, ale páří se jen s jednou až do doby, než otĕhotní (to oni nĕjak poznají). Když
jiný lev přebere bojem harém, sežere všechna mláďata toho
předešlého lva.
No a to je vše!

Vendula Košťálová

Naše budoucnost

Lívia Šubertová
1. Predstav sa našim čitateľom
Volám sa Lívia, pochádzam zo Slovenska z mesta Žiliny a v Kanade žijem aj so svojou rodinou 6 rokov. Som matkou dvoch dospievajúcich synov. Pracujem ako Licensed Practical Nurse
na súkromnej klinike. Na Slovensku som pracovala ako redaktorka malej súkromnej rozhlasovej stanice v Žiline a neskôr v súkromnej firme, ktorá sa zaoberala cestným značením.
Bývame v západnej časti Edmontonu v malom domčeku .
2. Čo považuješ za svoj najväčší životný úspech?
Neviem, či môžem hovoriť o nejakých životných úspechoch, myslím, že najdôležitejšie pre
mňa je mať pokoj na duši a o to sa snažím. Som šťastná, že sa nám tu podarilo nájsť domov a
svoje miesto. Myslím, že som tiež hrdá na fakt, že sa mi podarilo ako jedinej imigrantke v
mojom ročníku graduovať s honors z Practical Nursing Program na Norquest College, ktorú
som študovala diaľkovo popri zamestnaní. Tiež som hrdá na svoju rodinu, na svojich synov a
manžela, ktorý pracuje pre Edmonton Police Services.
3. Ako si spokojná so životom v Kanade?
Kanadu mám rada. Prišla som sem pred 6 rokmi so svojou rodinou, vtedy 5 a 9 ročnými
chlapcami a sestrou s jej manželom a vtedy 8 mesačnou dcérou. Vtedy sme si mysleli, že sa
nám podarí sa tu udomácniť za 1-2 roky a mali sme v pláne navštevovať rodné Slovensko
každý rok. Trvalo nám to však oveľa dlhšie a prvý raz sme boli naspäť toto leto.
Začiatky zrejme, ako pre každého, neboli vôbec ľahké: nájsť si prácu, bývanie, vedieť sa dohovoriť, pochopiť systém… Dnes je
Edmonton našim domovom. Tu žijeme, pracujeme, stretávame sa s našimi drahými priateľmi, prežívame všetko dobré aj zlé.

Tomáš Brabec
1.) Představ se našim čtenářům
Je mi 36 let, jsem 6 let ženatý, mám 2 letého syna Olivera (očekáváme druhý přírůstek)
a bydlím v nové Edmonstonské čtvrti Ellerslie Crossing. Jsem hudební skladatel, remixer a
producent. Pracuji pod uměleckým jménem Dr.Octavo. Moje firma Octavo Productions má
nahrávací studio a je v provozu již od roku 1990, kdy jsem s rodiči a bratrem Viktorem přišel
(po dvouletém pobytu v Německu) do Kanady.
2.) Co považuješ doteď za svůj největší životní úspěch?
Kromě narození mého syna Olivera, na kterého jsme s manželkou Jocelyn hrdí, považuji za
jeden doposud největší životní úspěch v roce 2001, kdy jsem byl požádán napsat hudbu a
udělat remix pro otevírací ceremonii na Mistrovstvi světa v lehké atletice, které se konalo v
Edmontonu a jehož zahájení bylo přenášeno televizí po celém světě. Ve stejném roce, na základě zmíněného úspěchu, jsem dostal zakázky od velkých nahrávacích firem, které si objednaly remixování hitů slavných hvězd jako je Britney Spears, Justin Timberlake, Emma Bunton
(Baby Spice ze Spice Girls) a mnoho jiných. Moje remixy byli vydány a dostaly se na přední
místa hudebních žebříčků v Americe, Evrope a Asii. Hudebni ukázky a podrobnou tvorbu si
můžete poslechnout na moji webové stránce www.droctavo.com .

3.) Co očekáváš od budoucnosti?
No hlavně dobré zdraví a dobrý sluch (který budu ještě dlouho potřebovat) a mnoho štastných let s moji rodinou. Profesionálně
jsem letos založil novou hudebni skupinu The Surgents (www.thesurgents.com) která vydává první CD začátkem září a zároveň byla
vybrána radiem Sonic 102.9 jako kapela měsíce, takže si náš první single “The Show”
můžete poslechnout a také žádat vysílání našich skladeb po celý měsíc září. Náš první koncert se bude konat 27.září v The One On
Whyte.
No a blízká budoucnost má samozřejmě v plánu světové tourné, Juno a Grammy
Awards, prodej miliony cédéček a prostě dlouhodobou úspěšnou hudební kariéru….

Jak nás vidí

Přestože rádi a často cestujeme a poznáváme cizí země, v životě by mne nenapadlo, že bychom se podívali
do tak vzdálené a daleké země jako je Kanada. Za to, že jsme tu možnost měli, vděčíme mojí kamarádce
Maruš Krejčí a jejímu manželovi Vaškovi.
Chci se s vámi podělit o naše dojmy, co jsme viděli a prožili za ty 2 týdny, které jsme tu strávili. Naše
první setkání s Kanadou bylo při pohledu z letadla - nejdříve na zasněžené hory a planiny pokryté ledem,
které nebraly konce a posléze na nekonečnou rovinu rozdělenou přímkami silnic na obdélniky a čtverce. A
my, zvyklí z domova, že máme vše blízko u sebe, jsme si poprvé uvědomili velikost této země a přesvědčili
jsme se o tom znovu, když jsme autem cestovali po Albertě, po národních parcích Jasper, Banff, při pohledu z hory Whistler, kam jsme vyjeli lanovkou, na město Jasper, řeku Athabasca a věnce velehor. Až se
tajil dech jaká to byla krása. A ta spousta jezer! Překrásné bylo Maligne Lake v nádherném slunečním
dni, obklopené zasněženými štíty hor, Lake Louise pod ledovcem s impozantním hotelem, vodopády
Athabasca a další vodopády. Kouzelná byla zvěř u silnice, ale také hlavně na silnici! To nás velice potěšilo a pobavilo. Nelze se nezmínit o dalším velkém zážitku - návštěvě Parku dinosaurů a Royal Tyrrell
Museum v Drumheller. Náš obdiv patří všem těm, kteří se o to zasloužili.
A v Edmontonu a okolí jsme viděli vše, co se dalo stihnout - nebylo jednoho dne, abychom nevyrazili za
poznáváním jak historie, tak součastnosti. Namátkou: Fort Edmonton Park, ZOO, Ukrajinské městečko,
Muzea, střed města s jeho radnicí, knihovnou, divadlem a samozřejmě nákupními centry, kterých je tu
spousta a ze všech nejhezčí West Edmonton Mall - to nás dostalo!
Na co však nesmím zapomenout, to je “taneček” v německém kulturním středisku, kde hrála hudební
skupina “Romantics” vedená panem Jaromírem
Mayerem! Zde jsme se setkali s přáteli našich
přátel - rodinou Sýkorových - s kanadskou a
českou větví a samozřejmě s panem Mayerem.
A bylo nám mezi nimi moc dobře a výborně
jsme si zatančili! Naše dovolená zde neměla
od začátku do konce chybu!
Díky fotografiím ji budeme prožívat znovu a
znovu a bude nám teplo u srdce. A že jich
máme!
Helena a Vladislav Trnkovi, Meziboří u Litvínova, ČR

Tee time, anyone?

Tak nám začala golfová liga v květnu 2007,
organizovaná Marianom Liškou. Je nás tam
kolem 15-20, a opravdových začátečníků, jako
jsem já, tam moc není. O této hře snad ví
každý zde v Kanadě, a tak jsem rád přijmul
nabídku ČSSK tuto hru na jaře zkusit. Odehrál
jsem už 5 her, plných 18 holes na pěkném golfovém hřišti Golden West, na severozápadní
straně Edmontonu. Hrajeme v neděli
odpoledne, a před hrou si cvičíme odpalování
golfových míčků pomocí hole nazývající se driver
na co největší vzdálenost.
Golf je jednoduchá hra, kde účelem hry, je dostat
míček z odpaloviště do jamky, vzdálené 150-350
metrů použitím co nejméně ran. Hraje se ve
skupinkách ve dvou, třech, nebo čtyřech, kde každý
hráč hraje svým míčkem. Po odehrání z odpaloviště
hraje první ten, jehož míček je nejdále od jamky.
K odehrání míčku se používají hole (clubs). Hole se
dělí na dřeva (woods) a železa (irons). Dřeva se
používají na dlouhé rány, železo na kratší a přesnější rány. Speciální holí je putter, který má kolmou líc a používá se k závěrečným
úderům do jamky (green). Hráč má sebou maximálně 14 holí v pytli, který se většinou
vozí ve vozíku. Golf lpí na tradičních zásadách a má i předpisové oblečení. Vybavení
ke hře přijde pro začátečníky jako já na $200. Hraní všech 18 jamek (holes) trvá kolem
5 hodin. Jak vidíte ze snímků, tato hra je zajímavá jak pro mladé, tak i pro nás starší.
Tak se k nám přidejte v neděli odpoledne!
Franta Hanuš

Společnost pro Vědu a Umění pořádá
První dětský koncert
a výstavu dětských prací
Zábavné odpoledne se uskuteční
v sobotu 20. října 2007 ve 4 PM v Grand Salonu,
Faculté Saint Jean
Všechny děti vítány, věk neomezen!

Přijďte a představte talent vašich dětí,
vnuků a pravnuků. Každé dítě bude mít
příležitost ukázat svůj muzikální um nebo
vlastnoruční práci
(cokoliv, co stvořily dětské ruce: obrázek, objekt
ze stavebnice, výšivku,
atd.)
Registraci účastníků a
dotazy adresujte:
Kamila Moquin,
kamila@ualberta.ca,
tel. 437-4569

Petr Musílek,
petr.musilek@ualberta.ca,
tel. 492-5368

Houbový – černý kuba
SUROVINY PRO 8 OSOB:
500 g krup, trhaných krupek, nebo perliček
100 g sušených hub, nebo v létě 500 g očištěných
čerstvých hub (stročky trubkovité, hřiby hnědé,
popř. směs hub)
1 hlavička česneku (min. 10 stroužků)
50 g vepřového, nebo husího sádla
50 g cibule (1 velká cibule)
sůl
1.5 l vody
kmín
majoránka
mletý pepř

POSTUP PŘÍPRAVY:
Krupky vypereme ve studené vodě (několikrát propláchneme) a necháme okapat. Propláchnuté kroupy pak uvaříme
ve vodě se solí, kmínem a lžící sádla doměkka. Sušené houby namočíme předem do mléka, nebo do studené vody
a podusíme je na másle. Pokud máme k dispozici jen houby čerstvé, nakrájíme je na plátky a asi 15 minut je
podusíme je na másle/sádle (a na cibulce), osolíme a okmínujeme. Nepodléváme je, příp. později – samy pustí vodu.
Když jsou houby měkké, vydusíme je až na tuk. Dále pak na rozehřátém sádle osmahneme nadrobno nakrájenou
cibuli. Uvařené kroupy promícháme s připravenými houbami, cibulkou, majoránkou a prolisovaným česnekem.
Můžeme je opepřit a přisolit podle potřeby. Pekáček vymažeme tukem, naplníme směsí, povrch pokropíme
rozpuštěným sádlem a v horké troubě asi během 25 minut zapečeme.
Černý kuba byl vždy jihočeským (a to nejen) oblíbeným vánočním pokrmem, který nesměl v žádné chalupě o Štědrém večeru chybět.
Přílohy: zeleninové saláty, kyselé okurky a pod.

Dr. Petr Schubert

"Maminka před vařením namočí do vody suchý houby. Kuba nejrač vosikáče. Ty jsou vydatný a dělají černou
dobrotu. Pražáci, co k nám jezdí na léto, jim říkají křemenáče, jako by rostly, kde se dobejvá křemen. Vosikáč, aby
měl domov, chce vosiku, mech, trávu a v tom si lebedí. Čím se dá víc hub, tím je kuba lepčí. V kastrolku maminka
usmaží cibulku dozlatova a udusí na tom houby. Přidá trochu kmínu. Krupky zaleje vodou a uvaří doměkka. Houby,
pepř, utřenej česnek, marjánku, sůl dá do vařenejch krupek a důkladně promíchá. Vymastí pekáč, do toho kubu
vysype a v troubě upeče do voňava. Když kuba dostane horkost, vypustí z trouby blaženou vůni a je jí plná chalupa." "Pavlíčku, ty to líčíš jako Dobromila Rettigová." "Teta, co je to za tetu, ta Dobromila?" "To byla jedna vzdělaná
paní, která psala kuchařky a při tom prej provařila v Litomyšli dva baráky". "Aha," řekl jsem, ale stejně jsem
nevěděl, o jakou tetu jde."
(Karel Sedláček: "Dupy, dupy okolo chalupy")

Přijďte si poslechnout TRIO BRTNÍK v sobotu 20. října ve 20 hodin.
Místo konání: Royal Canadian Legion
11150 - 82 Str.
Mnozí z vás znají tuto hudební skupinu už léta - např. od roku 1997 - 2001 pravidelně hráli v restauraci u Milana, naposled jsme měli možnost je vidět a slyšet na
narozeninovém večeru Jiřího Traxlera.
A protože to bude “Český večer”, budeme mít určitě také možnost si s nimi zazpívat.

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.

