Výroční schůze

Zveme Vás na Valnou hromadu Edmontonské pobočky ČSSK, která se bude
konat v sobotu 26. ledna 2008 ve 14:00 v Royal Canadian Legion: Norwood
Branch #178 (11150 - 82 St).
Na programu:
1.) Zahájení: Jaromír Mayer předseda Českého a Slovenského Sdružení v
Kanadě - pobočka Edmonton.
2.) Ustanovení zapisovatele
3.) Volby komisí:
a) ověřovací
b) návrhové (volební)
4.) Zápis z minulé Valné hromady
5.) Zprávy činovníků:
a) předseda
b) místopředseda
c) jednatel
d) pokladník
6.) Zpráva revizorů účtů
7.) Diskuze k předneseným zprávám
8.) Schválení přednesených zpráv
9.) Zpráva ověřovací komise
10.) Volby činovníků a revizorů pobočky
11.) Stanovení členských příspěvků na období do příští Valné hromady
12.) Nové návrhy, diskuze
13.) Zakončení

Předběžné návrhy kandidátů uvítáme na poštovní adrese: #319, 9008-99 Ave,
Edmonton, AB, T5H 4M6, nebo na e-mail: edmonton@edmonton-cssk.ca

Těšíme se na Vaši hojnou účast, neboť právoplatně volit mohou pouze přítomní
členové.
Výbor
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Pani Anna Mašková toho zažila veľa. Narodila
sa v roku 1908 vo Viedni a do Čiech sa presťahovali keď mala 15 rokov. I keď to bola vnímavá
mladá dáma a s češtinou nadväzovala kontakty
rýchlo, dlho nevedela aký je rozdiel medzi
“hospodyně” a Hospodine”. Ale to už patrilo ku
koloritu doby – o dva roky šla do Paríža k
mníškam do kláštora – učiť sa “móresom” a
francúzštine. Od roku 1939 žila v Prahe, ale širší
uhol pohľadu na život jej ostal navždy a viedla k
tomu i svojich päť detí.
–“Svet nie je len Praha a Československo.
Vycestujte, keď môžete, skúste to inde, kde sa
vám bude lepšie žiť. Domov sa môžte vždy
vrátiť”- hovorievala. A tak v 60-tych rokoch štyri
deti emigrovali a v Prahe ostala s manželom a
dcérou. Tri deti žijú v Kanade a dcéra Nina vo
Švajčiarsku. Rodinné putá sa nepretrhli. S
manželom navštívili deti v Kanade a na úžasnú
cestu vlakom z Toronta do Edmontonu, ktorú spolu absolvovali v rokoch 1977 a 1979,
spomína dodnes. Po náhlej smrti manžela sa rozhodla žiť so svojimi najbližšími. V roku
1988 zažiadala o kanadské štátne občianstvo a už 15 rokov žije s dcérou Danielou a
zaťom Nagym v Edmontone.
Súrodenci dlho rozmýšľali ako osláviť mamine narodeniny a aký darček pri príležitosti
okrúhlej stovky mamke venovať. Nakoniec sa zrodil grandiózny plán. Sestra Nina zo
Švajčiarska došla do Edmontonu k Daniele a spolu s Nagym a hlavným oslávencom –
pani Maškovou- sa vybrali navštíviť dvoch súrodencov do Ontária. A tak v polovici septembra tohto roku nasadli do pohodlného auta a dobrodružná výprava mohla začať. Štyri
dni cestovali na východ – obdivovali nádhernú kanadskú prírodu a zastavili sa tam, kde
sa im práve zapáčilo.
Rodina sa zišla v Milvertone pri Stratforde na farme u syna Tomáša v plnom počte.
Dojatá oslávenkyňa bola skutočne prekvapená. V kruhu 15 členov rodiny sa prvý krát
stretla aj so svojimi pravnúčatmi. Spomienkam nebolo konca kraja9
Svoj darček k nastávajúcim narodeninám si v kruhu rodiny pani Anna užila.
My sa ku gratulantom pridávame a dúfame, že sa s pani Annou stretneme na budúci
rok na niektorom pikniku v parku.
Marian Olle
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Na tomto zájezdu znova dokázala naše organizace světu, jak funguje demokracie v
praxi. Během výletu se celá naše výprava vždy rozdělila na dvě skupiny, dle osobních
zájmů. Složení a počet lidí se neustále měnil dle příležitosti. Výjimkou byl pouze první
den. Přesto, že se vyjelo s menším
zpožděním, dokázali jsme dorazit do
Miette Hot Springs nejen včas na večeři,
ale i za světla. Bohužel po večeři nastala
venku úplná tma a tak zbytek večera byl
ponechán volné zábavě.
V sobotu ráno ti, kteří se bavili o něco
déle, oznámili ostatním, že v noci bezvadně pršelo. Naštěstí ráno počasí vypadalo
hezky a po snídani se vyjelo na Maligne Lake. Krátce po příjezdu na místo skupina,
která měla zájem projet se po jezeře, nastoupila na loď, kde cestovatelé byli ubezpečeni
oznámením, že na tomto jezeře se ještě nikdy žádná loď nepotopila, což dalo všem příjemný pocit vědomí, že první takovýto případ se může stát kdykoliv. Čím více se loď
blížila k druhému konci jezera, tím více houstla mlha. Přesto se podařilo zdařile přistát
u vyhlídky na Spirit Island, který je určitým symbolem a nejvíce fotografovanou částí
Skalistých hor. Mlha byla nahrazena poměrně slušnou sněhovou vánicí, což ovšem pro
lidi zvyklé na Edmontonské zimy byla zanedbatelná maličkost.
Zatímco skupina na lodi, díky počasí,

nabírala nové konverzační
zážitky, naše druhá skupina, co
zůstala na břehu, se také
dokázala dobře zabavit používajíc místní lounge, procházky podél jezera či případnou
neutralizaci příliš zdravého horského vzduchu cigaretou.
Po spojení obou skupin nastal čas jet zpět do Miette, stihnout večeři která byla
naplánovaná na pátou odpoledne. Cestou se uskutečnila čistě malá zajížďka a krátká

zastávka v Jasperu na
doplnění pitných zásob.
Večeře se stihla v klidu a
hned po večeři se drtivá
většina výletníků vypravila do bazénu s horkými
prameny. Po návratu celé
bandy z bazénu se
později večer konaly na
větších pokojích soukromé večírky, kde se
mimo jiné vyřešily veškeré světové problémy
stejně jako se podávaly ukázky z tisíciletí českého humoru a vtipu.
V neděli ráno nás při snídani čekala sklenka šampaňského, kterou jsme připili na
zdraví členům, kteří v posledních dnech slavili narozeniny či svátky. Po snídani byl čas
rozloučit se se zaměstnanci rezortu, kteří byly s naší výpravou spokojeni neb během
našeho pobytu se nic nezlámalo, neukradlo a neshořelo. Naše první nedělní zastávka
bylo městečko Jasper, kde vystoupila skupina, co měla v zájmu strávit zde více času,
zatímco druhá skupina si přivlastnila autobus a odjela na vodopády Athabasca.
Odpoledne, po opětném sloučení obou skupin, nastal čas na zpáteční cestu domů,
během které si členové výpravy mohli třídit množství dojmů za poslední dva dni.
P.S. S radostí konstatujeme že během
celého výletu ani
jednomu
zvířeti
žijícímu v parku
nebylo
ublíženo.
Naopak,
naše
výprava byla velice
slušná – nestrašila
m e d v ě d y ,
nehulákala
na
horské
kozy,
neplašila ryby a
horské
jódlování
přenechala místním
expertům.
Jiri Košut

Štyri

mesiace na University of Alberta

V auguste 2007 som prišla na štvormesačnú odbornú stáž na U of Alberta, kde popri jazykovom kurze angličtiny pracujem i na svojej dizertačnej práci.
Moje štúdium začalo vstupným testom z angličtiny. Na základe výsledkov testu som bola zaradená do príslušného stupňa. Na moje veľké prekvapenie,
ELP (English Language Program) na U of A je vyhľadávaný študentami z celého sveta z dôvodu odborného prístupu profesorov a vysokej kvality výučby.
V mojej študijnej skupine sú študenti z Kórei, Japonska, Číny, Peru, Malajzie a Európy. Štúdium v takejto multikulturálnej skupine ľudí je naozaj obohacujúce, pretože človek sa dozvie veľa zaujímavých detailov zo života iných kultúr o ktorých sa v bežnej literatúre, či cestovateľských príručkách
nedozvie. Aj vďaka rôznym semestrálnym projektom sa dozvedáme podrobnejšie o živote, radostiach či starostiach bežných ľudí v jedotlivých krajinách a tiež ich názory
na aktuálne svetové udalosti. Tieto projekty sú pre nás veľmi obohacujúce, nakoľko
nám častokrát umožnia analyzovať rôzne udalosti a konflikty aj z iného zorného uhla
ako sme o nich informovaní z našich domácich médií. Takéto konfrontácie prispievajú nielen k zdokonaľovaniu našej angličtiny, ale i lepšiemu chápaniu a porozumeniu života a
problémov ľudí iných kultúr a národností.
Ale, aby som sa vrátila späť k U of A. V porovnaní s univerzitami na Slovensku,
U of A ponúka svojim študentom (ale i zamestnancom) oveľa väčšie možnosti, čo sa
týka športu a kultúrneho vyžitia. Rozdiel je i v prístupe študentov k informáciám.
Študenti na U of A majú pomerne jednoduchý prístup k odbornej literatúre a časopisom. Každá fakulta má svoju, veľmi dobre vybavenú knižnicu. Ak sa náhodou stane, že
knižnica nemá hľadaný materiál, je schopná ho, v pomerne krátkom čase, vyžiadať z
So spolužiakmi v Rockies
iných kanadských alebo zahraničných knižníc.
Možno najväčším rozdielom je systém práce študentov počas semestra. Kým na
Slovensku sa kladie najväčší dôraz na štúdium až na konci semestra počas skúškového obdobia, na U of A sa musia študenti pripravovať intenzívnejšie už počas
semestra aj vďaka zadaniam, ktoré musia vypracovávať každý týždeň, so stanoveným termínom odovzdania, ktorý sa nedá predĺžiť. Rozdiel je i v odlišnom hodnotení študentov. Na U of A, práca počas semestra je hodnotená 60 percentami a záverečné skúšky tvoria len 40 percent, čo znamená, že ak študent nepracuje už počas semestra, nemá šancu pokračovať, teda prejsť do ďalšieho semestra.
Vec, ktorá mi tu chýba, je systém stravovania na slovenských univerzitách. Vzhľadom k tomu, že tu nie sú žiadne školské stravovacie zariadenia, človek
je pri celodennom pobyte na univerzite odkázaný len na fast-food alebo na stravu, ktorú si prinesie z domu.
Na Slovensku sa v posledných rokoch naozaj vylepšil spôsob stravovania v školských jedálňach. Za 60 Sk si študent kúpi kompletný obed, čo znamená
polievka, výber z ôsmich hlavných jedál, z ktorých je vždy jedno diétne, štyroch druhov zákuskov a pitného režimu. Ak sa študent zdrží na univerzite dlhšie,
môže si za tú istú cenu kúpiť večeru, ktorá je podobne ako obed zložená z
polievky, hlavného jedla, dezertu a nápoja.
Môj pobyt na U of A sa pomaličky chýli ku koncu. Som naozaj veľmi rada,
že som tu mohla stráviť jeden semester. Zdokonalila som sa v angličtine, našla
som si veľa študijných materiálov na dokončenie mojej dizertačnej práce,
zoznámila som sa s veľa zaujímavými ľuďmi, a počas víkendov som, spolu s mojimi
spolužiakmi, spoznala veľký kus západnej Kanady. Teším sa domov na Slovensko,
a snáď sa sem ešte niekedy prídem pozrieť.
Emília Imrišková
To je nádhera

Zpívali nám Brtníci, zpívali nám písničky

V naších myslích jsou písně s
kytarou neodlučitelně spojené s
táborákem, přírodou a pečením
buřtů. Ale venku už je chladno,
fouká ze strnišť. A tak jsme pozvali
naše písničkáře s jejich kytarami v
sobotu 20. října pod střechu
Norwoodských legií.
Trio Brtník, ve složení Jarda
“Medvěd” Bier, jeho žena Věra a
sestra Alena začínají několika
známými písničkami, když tu
najednou “Dáme si to, co máme
nejraději!” Zní Ježkovy skladby “Chlupatý kaktus”, “Tmavomodrý svět”, následují jedna
za druhou. A už jsme u tvorby našeho Jiřího Traxlera - “Jedu nocí”, “Padají hvězdy s
nebe”, “To si pamatuj” a další a další, sál tleská a zpívá si s nimi.
Báječná atmosféra naplnila sál Legií, avšak už je tady přestávka. A hle, kdo to tu s námi,
diváky, sedí - sám pan Jiří Traxler.
Co vy na to mistře?
“Líbí se mi to, líbí, kdyby ne,
tak už bych tady neseděl.
Škoda jen, že nepřišlo víc lidí,
oni by si to zasloužili”
Ale trio už zase pokračuje,
sóla střídají dvojhlasy a trojhlasy. Kytary doprovázejí lidské hlasy, je to tak krásně
čisté, že není potřeba různých
efektů, speciálně ne světelných!
Dvě hodinky utekly jako voda a přišel závěr... Potlesk nebral konce, ještě museli přidávat.
A pak, jako obyčejně, všichni mluvili se všemi a tak ještě hodnou chvíli se sedělo a
povídalo.
Díky vám, Brtníci, za hezký večer, za pohlazení na duši a doufám, (se všemi ostatními) že nebyl poslední.
Radka Mayerová

28. október

Náš tradičný piknik začal tohto dňa trochu netradične. V
duchu histórie sme s Radkou začali príhovor prehlásením
“Mí národové”. Tento piknik sa totiž konal pri príležitosti
výročia založenia Československej
republiky,
ktorá pre všetkých z nás
niečo znamenala.
Význam tejto udalosti bol
zvýraznený
aj
návštevou, hoci len
krátkou, poslanca pána
Lukaszuka s dcérou, ktorým sa v našej spoločnosti
náramne páčilo.
No a po krátkom
príhovore sa rozbehla zábava každého s každým, a prebrali sa všetky dôležité politické udalosti ako vzťah
Ugandy s kmeňom Bhudu zo
Sumatry.
Za zmienku
stojí prezentovanie
knihy
nášho
člena
Jiřího Košuta,
ktorý ju prvýkrát
predstavil našim
krajanom.

Prešiel ďaľší mesiac a prišiel
piknik na ktorý sa všetci dlho
tešili. Začali sme sa schádzať
už o jednej hodine a na stôl sa
začali postupne radiť obložené
misy, zákusky, a samozrejme
zlatý kliniec programu - vína
vlastnoručne vyrobené našimi
členmi, s ktorými sa chceli
pochváliť svojim priateľom.

25. november

Nechýbali ani výrobky slovenského baču v
Kanade - kozí syr, oštiepok, parenica, korbáčiky, bryndza, slanina a klobásky.
Zábava trvala až do večera, a všetci sme sa
rozchádzali tešiac sa na najbližší piknik v
novom roku.

Balili jsme Bali aneb Výňatky z dopisu sestře

Ostrov Bali jsme navštívili v únoru roku 2006. Z Edmontonu jsme vyletěli ráno směr Vancouver, kde jsme až po půlnoci nastupovali do letadla čínské splečnosti Cathay. Let, i když dlouhý (13 hodin) byl pohodlný a uběhl celkem rychle.
V Hong Kongu jsme přestupovali, měli jsme tam 3 hodiny času. Letiště je tam nádherné, nové, prý bylo vyhodnoceno jako nejlepší na světě v roce 2005. Šli jsme krásnou širokou chodbou s běžícími pásy do veliké centrální haly.
Protože se za několik dní chystali slavit čínský Nový rok, chodba byla krásně vyzdobená uprostřed zvýšenými záhony fialových orchidejí, po stranách desítkami malých pomerančovníků s pomeranči. Přes hodinu jsme se tam potulovali a pak vlakem, který měl nástupiště i výstup přímo v budově, jsme přejeli k místu, kde jsme nastupovali do letadla na Denpasar, hlavní město Bali. Do Denpasaru jsme dorazili před třetí hodinou odpoledne. Přestože jsme přiletěli
jen dva, čekal na nás na letišti průvodce s řidičem a malým autobusem a zavezl nás do hotelu.
Hotel, přestože starší, byl hezký, postavený v Bali stylu, všude se sochami, obrazy malovanými na zdech, jejich
obětními oltáři, květináči s kvetoucími tropiskými květinami, mísami s vodou a kvetoucími lekníny nebo jen s
naaranžovanými do vzoru květinovými lístky.
Cestou do hotelu jsem se ptala průvodce, kdy mají zimní sezónu. S úsměvem mi vysvětlil, že mají jen dvě sezóny,
dobu dešťů a dobu bez dešťů. My přijeli zrovna v době dešťů. První týden každý den pršelo, často v noci a byly to
někdy úplné průtrže mračen. Po týdnu občasných dešťů přestalo na 14 dní pršet a my začali vyhlížet mraky. Bylo
vedro, každý den mezi 30 až 34 stupni a slunce pálilo! Na pokoji jsme měli klimatizaci, tam bylo příjemně. Ale stačilo otenřít dveře ven a člověka uhodil horký vzduch.
Po snídani jsme většinou vyrazili k oceánu, já si trochu zaplavat před vlnami, zatímco Karel většinou pozoroval
oceán a okolní přírodu, obtěžován potulnými prodavači. Naučila jsem se plavat před vlnami, i když tam bylo mělko,
dokonce jsem si to oblíbila. Za vysokými vlnami byl oceán jen pro surfaře. Odpoledne jsme většinou šli jen k jednomu z hotelových bazénů, jenže voda v bazénech byla vyhřátá a vůbec neosvěžila.
Kolem páté jsme se vrátili na pokoj a rozmýšleli, kam půjdem na večeři. V hotelové restauraci byla jídla dražší, než
v okolí. Všude byla fúra malých restaurací. Našli jsme jednu v úzké uličce za hotelem, tam dobrá večeře pro nás oba
s pitím stála jen asi $6, v kavárničce v obchodním středisku na pláži to bylo asi $10.
Čekali jsme na den, kdy bude zataženo, abychom se
vydali do ulic Kuty, i tak bývalo horko a vraceli jsme se
celí promočení. Kuta byla do šedesátých let minulého
století jen rybářská vesnice, pak teprve se proměnila v
turistické středisko, ale podle toho, jak je stavěná, by
člověk řekl, že je to staré městečko. Má jen několik
hlavních ulic, vedoucích od severu k jihu, i ty jsou velmi
úzké. Nejširší jsou jen dvouproudé. Ostatních několik je
pak tak úzkých, že tam projede pohodlně jen jedno auto.
I tyto úzké uličky jsou plné, hlavně skůtrů, taxíků je tam
také hodně, soukromých aut poskrovnu, Skútry předjíždějí taxíky napravo, nalevo, do toho se pletou ještě
chodci, úzkých chodníčků je velmi málo. Občas vjede
do uličky auto z druhé strany, provoz se pak na chvíli
zastaví a auto se snaží někam vtisknout, aby auto projelo. Je to tedy směsice skůtrů, aut a lidí. Uličky nejsou rovné, ale všelijak se klikatí. Jednou jsme se vydali po takové
uličce s tím, že příští uličkou zahneme zpět k oceánu. Šli jsme asi hodinu za velkého vedra, než se ulička sama zahnula a vyústila u oceánu, příčnou ulici jsme nenašli. Uličky blíže pláže a hotelu jsou lemovány malými obchůdky,
vzdálenější pak zdmi, za kterými jsou domky. Nade zdí je vidět jen stříšky jejich oltářičků pro bohy, ty jsou na nádvoří
každého domku, v pozadí pak jen kousek střechy nízkého domku. Blíže k centru se pak občas objeví pěkný obchod
s dražším zbožím, v centru patrové domy. Není pvoleno tam stavět věžáky, žádný dům nesmí přesahovat vrcholek
palmy. Kuta je hlavně turistické místo. Před každým z obchůdků sedí nebo stojí prodavač, u malých jistě majitel,
obchůdek je plný zboží, ale skoro nikdo nekupuje, okolo projde sem tam nějaký turista. Pro turisty je tedy dost obtížné
procházet takovou ulicí, protože skoro každý prodavač se snaží upoutat jejich pozornost. Vyvolávají jejich skrovnou
angličtinou: “Madam, come in, just look”. Člověku je jich líto, potřebují nějaký příjem, ale ode všech se nemůže

nakoupit. Nemají tam snadný život, pracují od rána do večera, sedm dní v týdnu, dovolená neexistuje. Volno mají jen
odpoledne v den náboženského svátku, kdy v chrámu připravují obětní jídlo.
Krásné, moderní obchodní středisko tam dostavují přímo na pláži, pěšky jsme tam došli za půl hodiny. Říkali jsme
si, že to není zrovna vhodné místo pro obchodní středisko, na pláž by se hodilo lépe něco jiného, než mohutné
betonové schody a pak budova obchodního střediska. Tady byla tři patra pěkných, moderních obchodů. V obchodních domech bylo velké množství prodavaček, u každé řady regálů stála alespoň jedna, v potravinách často i dvě. Je
vidět, že je tam levná pracovní síla.
Díky zájezdům, zahrnutých v ceně pobytu, jsme
poznali velkou část Bali. Příroda je tam krásná,
tropická, palmy, bambusy, banánovníky, stromy
banyanu, to jsou ty, co my známe, hodneě také
neznámých, vše bylo čerstvé, bujně zelené.
Zajímavá byla rýžová políčka, konečně jsem tam
viděla rýži růst zblízka. V Číně jsme viděli pole jen
z autobusu a nezaplavované vodou. Na Bali jsou
stráně lemované zídkami, mezi nimi jsou rýžová
políčka. Před sazením sazenic, které dělají ručně,
je pole zaplavené vodou. Rolníci musí být členy
družstva, aby mohli používat kanály s vodou. Když
rýže dozrává, voda už není potřeba. Rýži sklízí
srpem a mlátí ručně, Žádná mechanizace. Mají
dvě až tři sklizně do roka.
Při jednom zájezdu nás zavezli do vesnice a průvodce nás tam zavedl do jednoho domku. Široká ulice se zelenala
trávou, uprostřed kamenný chodník, z obou stran zdi, za zdmi domky. Úzkou brankou jsme se dostali za zeď a první
uviděli na dvorku několik oltářičků se stříškou, pro bohy a předky, žádná zahrádka. Domky jsou většinou jen přízemní, čtvercového půdorysu. Za domkem pak něco jako les s banánovníky, bambusy a jinými stromy. Mezi tím drůbež
a dobytek. Celkem to nevypadalo špatně, v domku byla vidět televize, prý mají i malé lednice. Ovšem místo gauče
jen kobebreček na zemi. Mají ve zvyku tam posedávat skrčení na zemi, i prodavači v malých obchůdkách nebo
řemeslníci při práci.
Silnice, vedoucí z města, byly opět úzké, nanejvýš pro dvě auta. Zajímavé byly vesnice řemeslníků. Celá vesnice
vždy provozuje stejné řemeslo, svoje výrobky vystavují před obchody okolo silnice. První vesnice, do které jsme přijeli, byla vesnice řezbařů, u jednoho řezbáře jsme se zastavili a pozorovali jeho rodinu při práci. Ženy dřevo nakupují a čistí, muži vyřezávají, ženy dočišťují. Děti se
učí od rodičů. Měli u dílny obchod plný vyřezávaných soch ve všech velikostech. Jiná vesnice
byla kameníků, opět silnice lemovaná kamenými
sochami a oltáři, krásně zdobenými vytesanými
květy s listy a všelijakými zákruty. Nádherná práce.
Každý obchod měl velké množství vytesaných
výrobků, některé už zčernaly a byly porostlé
mechem. Ptali jsme se průvodce, kdo tyto práce
kupuje. Říkal, že chrámy a také lidé, když staví na
dvoře oltáře. Měli také vesnici, kde dělali jen
stříbrné šperky, v další draky, v jiné byli samí
malíři.
Chrámů jsme viděli na Bali velké množství, jsou úplně jiné, než které jsme viděli v Tajsku nebo Číně. Podle našeho průvodce každá vesnice musí mít tři chrámy, o které se stará a nosí oběti, chrám Brahmy stvořitele, Višny
budovatele a Šivy ničitele. K tomu mají spoustu dalších bohů, bohyň a strážců. Vesnic je asi 600, takže mají na ostrově kolem 1800 chrámů. Každý se skládá ze dvou nebo více nádvoří, nejsou to žádné uzavřené budovy. Na prvním
nádvoří je několik jakýchsi podlah se střechou na sloupech, tam se před oslavami scházejí a připravují obětní misky.
Na dalším nádvoří je vlastní chrám, množství oltarů se stříškou, stříšky často z vláken černého palmového dřeva,
mezi tím nebo stranou také někdy pagody. Přímo na území chrámu jsme mohli vejít jen jedenkrát, jinak měli všude

nápisy, že může vstoupit jen věřící. Museli
jsme mít buď dlouhé kalhoty nebo dlouhou
sukni, zakryta ramena a být přepásaní
látkovým opaskem, to na ochranu proti zlým
duchům. Průvodci nosili vždy dlouhé sukně.
Jsou tam oblíbené kohoutí zápasy. Jsou počítany za část náboženského rituálu, potřebují k
obřadům jejich krev.
Na Bali je Hindu náboženství ještě smíchané
s Budhismem. Každý den, prý by to mělo být
3x denne, roznášeli na všechny oltáře,
oltářičky, ke všem sochám bohů, bohyň a
strážsů, obětní košíčky, pletené většinou z palmových listů. Některé byly malé, jiné jako
talíře. Na každém z nich muselo být něco sladkého, buď kousek banánu nebo bonbon, něco
slaného, slaná sušenka, pak tam byla rýže,
květinové lístky a vždy zapálená voňavá tyčin-

vadilo, že někteří lidé tam neměli co jíst, ale bohové jídlo dostávali, na pláži často ležel pomeranč nebo banán jako oběť
bohům. Alespoň se měli čím živit potulní psy a ptáci, občas bylo
vidět i kočky. I u každého rýžového pole byly vidět oltáře.
Místní cestovní kancelář jsme si moc chválili. Obstarali přívoz
a odvoz na letiště a všech pět zíjezdů. Vždy pro nás do hotelu
přijel řidič i s průvodcem, většinou jen pro nás dva. Odvezli nás
do jejich centrální budovy v Denpasaru a odtamtud vyjížděla
tůra. Někdy nás bylo jen šest, pak jsme jeli malým autobuskem,
někdy nás bylo více, to se jelo velkým autobusem. Průvodci
mluvili dobře anglicky a podávali hodně zajímavých informací,
měli také zájezdy v němčině, francouzštině, a honadštině. Bali
patřilo 450 let Holanďanům a ti tam stále jezdí na dovolenou.
Po dvacetisedmi dnech jsme se museli s horkou Bali rozloučit
a navrátit se do studené Kanady, byl prosinec.
Hana Boštíková

ka, aby jejich motlitby stoupaly k bohům.
Do našeho hotelu ráno přinášeli celý velký
pytel košíčků a žena, oblečena v krajkovou blůzu, dlouhou sukni, přepásanou
látkovým páskem, roznášela košíčky po
území hotelu. Mohlo jich být alespoň
padesát. K velkému oltáři pak dávala
misky s ovocem a květinami. Nejvíce nám

Naše budoucnost

Kamila Moquin
1.Představ se našim čtenářům
Radka Mayerová mě nenazývá jinak než „naše Kamilka“. Vysloužila jsem
si to díky svému střemhlavému hupnutí do dirigování našeho pěveckého
sboru, které mimo jiné dělám moc ráda. Poprvé jsem do Edmontonu přijela na studijní pobyt v roce 2000. Velmi jsem se těšila do Kanady, hlavně
na ty hory a jezera, které jsem znala z obrázků. Jaké však bylo zklamaní,
když jsem sem přijela a všude kolem sebe jsem viděla rovinu. Ale i těch
hor jsem se nakonec díky manželům Jelenových dočkala a úplně mě to
dostalo. Určitě k tomu přispělo i to, že jsem poznala prima Kanaďana,
kterého jsem si po čtyřleté známosti vzala a odstěhovala jsem se do
Edmontonu natrvalo.
2. Co považuješ doteď za svůj největší životní úspěch?
Mým největším úspěchem asi bylo to, že jsem byla schopná najít domov
v úplně cizí zemi a začlenit se do nové, pro mě uplně cizí, komunity.
Dopomohlo k tomu i to, že jsem našla skupinu nadšenců s podobnými
zálibami jako mám já sama.
3. Jak jsi spokojená se životem v Kanadě?
Moc. Měla jsem asi kliku, že mě rodina mého manžela přijmula do svého kruhu velice dobře. Pokud bych si mohla přát jednu
věc, tak je to častější navštěva mé rodiny v Česku. Pak by mě již nescházelo vůbec nic.
Mikuláš Miki Somoš
1. Predstav sa našim čitateľom.
Odišiel som zo svojej vlasti pred necelými dvanástimi rokmi. Mojim cieľom v tom čase bolo naučit sa dobre anglicky. V
prvom roku okrem naučenia sa angličtiny som úspešne ukončil grade 12. Po
strednej škole som ďalej pokračoval v štúdiu na Grant MacEwan College v
Asia Pacific Management Studies. Štúdiá som ukončil úspešným absolvovaním University of Lethbridge. Po viacerých pokusoch zapojiť sa do pracovného procesu som sa stal realitným agentom.
2. Čo považuješ za svoj doterajší najväčší úspech.
Aj keď som toho neprežil ešte veľa už mám niekoľko vecí ktoré považujem
v živote za svoje úspechy.
Za obdobie jedného roka na začiatku môjho pobytu v Kanade som sa
naučil jazyk a ukončil stredoškolské štúdium.
Vo svojej terajšej práci v priebehu troch rokov som sa zaradil do skupiny
najlepších 5 % realitných agentov v Edmontone. V tom istom roku v rámci
našej realitnej agentúry som sa zaradil medzi desať najlepších agentov v
konkurencii s agentami s vyše dvadsaťročnou praxou v tejto oblasti.
3. Čo očakávaš od budúcnosti?
Budúcnosť spájam s mestom, do ktorého som prišiel, s EDMONTONOM.
Vidím veľký potencionálny ekonomický rast, do ktorého sa zapájam v
oblasti realít a hypotekárneho financovania. V tomto roku som rozšíril svoj
realitný team o nového člena Milana Galandáka a rozšíril som svoj záber aj
v oblasti úverového financovania ako partner vo firme River City Financial.

Z á b a v né dě t sk é o dp o l e d n e

Nápad se mi zrodil v hlavě,
když jsem obdržela od své
neteře Báry obrázek žirafy.
Koho by nepotěšila dětská
kresba? Během svého pobytu
mezi Vámi jsem si uvědomila,
kolik rodin s dětmi je kolem
nás.
Není to škoda, že mladá generace našich soukmenovců se
vlastně vůbec nezná, o dětech
a jejich talentu nemluvě?
Výbor Společnosti pro Vědu a
Umění mě jen ujistil, že tato
myšlenka stojí za realizaci.Proto dne 20. října 2007 ve čtyři hodiny odpoledne se
uskutečnilo dětské zábavné odpoledne a my dospělí jsme se mohli přesvědčit, že mezi
sebou máme všestranně nadané mladé umělce. Čtrnáct dětí ve věkovém rozmezí dva
roky až dvacet let pro nás zpívalo, tancovalo, hrálo na pianino i cello. Někteří mladí
umělci si přednesené skladbičky zkomponovali dokonce sami. Vystavené obrázky a
skládanky v žádném případě nepostrádaly tu nenapodobitelnou dětskou fantazii. Mohli
jsme si prohlédnout sérii obrázků od draků i s výkladem, klaunů, slunečnic, malých
mořských vil, bojovnic, pláže s palmami až po Star Wars hrdiny vytvořené ze stavebnice
Lega.
Zábavné odpoledne přílákalo
nejenom rodiče s dětmi, kteří si
odpoledne příjemně užili, ale i
nadšence pro naši komunitu. A to je
několik dobrých důvodu, proč by se
akce podobného rázu měly opakovat.
Velice všem účastníkům i jejich
rodičům děkuji! Fotografie z koncertu a
seznam dalších akcí SVU jsou uvěřejněny na webové stránce: www.svuedmonton.org. Srdečně zdraví organizátorka celé akce Kamila Moquin.

Protože celý rok nám psali recepty naši drazí muži, rozhodla jsem se, že je na čase,
aby na kuchařskou scénu opět vstoupila ŽENA. Obvzláště v době vánoční!
S tímto nápadem v hlavě jsem zavolala paní Jarmilu Traxlerovou, která velmi ochotně
slíbila nějaké recepty na vánoční dobroty.
Tak tady je recept na staročeské, tradiční, vánoční
VANILKOVÉ ROHLÍČKY
300 gr hladké mouky
50 gr moučkového cukru
230 gr másla
100 gr loupaných mandlí (umletých)
vanilka, citronová kůra
2 žloutky

Do mouky vmícháme cukr, mandle, rozdrobíme máslo a spojíme žloutky. Uhnětené těsto
si necháme vychladnout v lednici a pak tvoříme rohlíčky. Já to dělám tak, že z těsta
udělám váleček o průmeru 2-2.5 cm, z toho pak krájím špalíčky a z nich vyválím rohlíčky.
Kladu je na nepomaštěný plech a peču asi na 350° v troubě, ani ne 10 minut. Ještě teplé
je obaluji ve vanilkovém cukru.
Z tohoto množství je asi 60 kusů rohlíčků.
Hezké Vánoce přeje Jarmila Traxlerová

Do nového roku s knihou z naší knihovny

Zaskočila jsem si do naší knihovny a moje čtenářské srdce
zaplesalo - nepřeberné množství knih! Od skvostných starých
klasiků přes detektivky, sci-fi, literaturu faktu, výtvarné umění
až po pohádky...
A nesmím zapomenout na hudební CD a filmy. Tak to je naše
KNIHOVNA

Někdo mi tvrdil, že dnes už lidé nečtou. Zajděte si do knihovny a
jistě dáte za pravdu mně a ne tomu někomu “Někdo”!

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.

