Čím začať? Je toho toľkoBTak snáď od tých najúspešnejších akcií:

VÝLETY – v dňoch 13., 14. a 15. júna ideme do blízkosti Banffu do Bighorn motela s
pripravenými výletmi do okolia, i na Lake Louise, a v sobotu večer sa zúčastníme
slávnostného večera v Calgary pri príležitosti Celokanadského Kongresu ČSSK.
Pro veľký záujem (na mnoho ľudí sa minule nedostalo miesto) opakujeme výlet do
Miette Hot Springs v dňoch 12., 13. a 14. septembra.

PIKNIKY – opäť raz mesačne a pretože sa nám podarilo zaistiť Riverdale Community
Hall na celý rok, budeme sa tam schádzať i v lete. Krásna terasa a okolitý park sa
ponúkajú pre rôzne hry v prírode a za zmienku stojí i detské ihrisko s húpačkami, preliezačkami a drakom, ktorý v horúcich dňoch chrlí vodu. Konečne i rodiny s deťmi
prídu rady medzi nás.
Kolková (bowlingová) liga – s letnou prestávkou – pokračuje.

Golfový turnaj je ďalšia úspešná akcia – hrá sa cez celé leto až do polovice septembra.
Strelecká liga sa práve premiestnila do nových priestorov, strieľa sa vonku.

Naše spevácke združenie pod vedením "našej Kamilky" má letnú dovolenku, zanôtia
opäť na jeseň.
O knižnicu našej pobočky pomaly začína byť väčší záujem, čo nás veľmi teší. K
zapožičaniu sú tu nielen knihy (veľký výber!), ale tiež filmy a hudobné CD.

Premietanie filmov – podarilo sa nám, k našej obrovskej radosti, získať značný počet
divákov, takže v premietaní budeme v októbri pokračovať
Detská Mikulášska besiedka bude opäť v decembri, dátum oznámime.

Silvestrovská tradičná oslava nového roku nás neminie – miesto je zatiaľ v jednaní.
Teší sa na Vás Výbor

Ja vázne
ˇ milujem ˇzivot...

Vždy vyhľadávam nezaužívanú cestu - rutina ma ubíja. Vždy chcem niečo
nevšedné vymyslieť - kreativita je môj najlepší priateľ. Je to drina - ale aká krásna drina.
Na gymnáziu som sa rozhodla, že pôjdem študovať do zahraničia. Zo všetkých
možností kde sme mohli študovať v rámci socialistického bloku som si vybrala
Maďarsko - to bola jediná krajina, kde som absolútne neovládala jazyk. Jeden
rok som študovala maďarčinu spolu so študentmi z viac ako sedemdesiatich
krajín a potom som vyštudovala Záhradnícku univerzitu v Budapešti.
Ešte pred odchodom na štúdiá ma všetci doma upozorňovali, aby som si v tej Budapešti dávala veľký pozor na
Arabov - vraj letia na blondínky s modrými očami… Po štyroch mesiacoch v Maďarsku som na Vianoce mojej
maminke doniesla domov ukázať najkrajšieho a najzlatšieho Araba na svete. Trvalo nám skoro desať rokov pokiaľ
nám konečne povolili svadbu - a aj to len vďaka nežnej revolúcii.
V roku 1991 sme sa presťahovali na Slovensko, narodili sa nám Taminko a Lejluška - a keďže Haytham nevedel
ešte po slovensky - on ostal na materskej a ja som rozbiehala podnikanie v postkomunistickej divočine... mali sme
sieť kvetinárstiev, výrobu a veľkoobchod so sušenými kvetmi, venovala som sa dizajnérstvu. Pracovali sme v kuse,
nemali sme čas na nič okrem podnikania, bojovali sme s neplatičmi - začali sme nenávidieť všetky aspekty podnikania v prebúdzajúcej sa demokracii. Našim jediným cieľom sa stalo odísť z prostredia, kde sa zákony menia
každú sekundu a kde ich ľudia s konekciami vôbec nemusia dodržiavať. O Kanade sme snívali veľa rokov a konečne
na začiatku 21 storočia sme pristali so štyrmi kuframi plnými snov a nádejí na letisku vo Vancouveri. Nikoho sme
nepoznali, nikomu sme nerozumeli, len sme sa vyškierali na celý svet od radosti, že sme konečne tu.
Keďže od začiatku som vedela, že s mojou slobodomyseľnosťou nemôžem pre niekoho iného pracovať… po
týždňoch strávených na internete študujúc štatistiky rôznych profesií a podnikateľských možností som sa rozhodla, že sa stanem realitnou agentkou. Rozbehla som celkom úspešnú kariéru v jednom z najkrajších miest na svete,
ale nemali sme veľa priateľov, začali sme sa obávať o bezpečnosť našich detí a po čase sme sa cítili viac a viac osamelí
a smutní.
Znovu som trávila noci študujúc štatistiky všetkých miest v Kanade - počnúc ekonomickými výhľadmi, zamestnanosťou, etnickým zložením atď. Edmonton obstál veľmi dobre v tomto teste, tak sme sa sem pred tromi rokmi
presťahovali. Našli sme si tu množstvo priateľov, sme súčasťou komunity ….a milujeme to tu - pardón, milujeme
všetko okrem tej katastrofálnej, tuhej a dlhej a nevydržateľnej zimy. Ja neviem kto nazval túto provinciu slnečnou…..
Milujem svoju profesiu, milujem pomáhať ľuďom nájsť nový domov a som nesmierne rada, že sa mi podarilo skĺbiť
moju realitnú kariéru s mojou neutíchajúcou túžbou všetko meniť, zlepšovať, skrášľovať. Moja firma pod názvom
"Room Doctor" sa špecializuje na interior design a prípravu domov na predaj - tzv. staging. Klientom, ktorí plánujú predávať ich nehnuteľnosť pripravím návrhy a následne zrealizujem transformáciu "ich domova" na "neutrálny
dom", kde si potencionálny kupujúci vie predstaviť sám seba žiť a nielen pozerať na svadobné fotky a fotky vnúčat
terajších majiteľov. Ja tomu hovorím príprava divadelnej kulisy - hra na city potencionálneho kupca… veď ani my
by sme nepredávali naše auto zablatené, špinavé a plné obalov od cukríkov. Počas prvej konzultácie ukážem predávajúcim všetky možné spôsoby ako prilákať viac kupcov. Je to úžasný pocit, keď vidím pretransformovaný byt alebo
dom - pyšne čakajúci na prvých záujemcov. A ešte viac sa usmievam, keď niektorí z tých záujemcov sa rozhodnú
volať tento dom ich domovom... Myslím si, že v rámci procesu celej transakcie toto sú najlepšie investované peniaze - pretože nakoniec prinesú väčšie zisky a rýchlejší predaj.
Som nesmierne vďačná za všetko, čo mi život priniesol. Už viac ako štvrť storočia mám najlepšieho manžela na
svete, ktorý ma vo všetkom podporuje, mám úžasné dve deti, mám priateľov a profesie, čo milujem. Samozrejme,
že občas sa/si nerozumieme - veď doma hovoríme štyrmi jazykmi - a z toho sa občas dá aj zblbnúť. Ale to patrí k
životu a všetko sa vždy stane pre príčinu - všetky problémy nás nakoniec posilnia, zlepšia a ukážu nám lepšie
východisko. Práve preto som v živote nič neoľutovala - všetky prekážky a vážne rozhodnutia nás vždy priniesli na
lepšie miesto v našom živote - a ja si to nesmierne vážim. Ja vážne milujem život.

Gott stále
zpívat umí

Jan Werich kdysi popsal smíšené pocity jako ty,
které má člověk jehož stará tchýně se zřítila do
propasti v jeho novém autě. Já měl tyto pocity 18.
května, když jsem šel na koncert Karla Gotta do
edmontonské koncertní haly Francis Winspear Centre
for Music. V hlavě se mi motaly vzpomínky na
zpěvákův servilní projev, kterým v roce 1977 v Divadle
hudby uvedl antichartu 1977, kdy děkoval KSČ za
"příznivou a dobrou atmosféru" v zemi a vyzýval k
podpisům ve jménu socialismu a míru, ale také na
jeho 33 zlatých slavíků a nespočetné hity. Lidé kolem
mne ho odsuzují, nebo obdivují. Já se ten večer rozhodl
zapomenout na politiku a desítky anekdot o božském
Kájovi a soustředit se na jeho výkon na scéně.
Propagační letáček, který jsem dostal od uvaděčky, mě
svou tirádou obdivných frází spojených dost špatnou
angličtinou moc nenadchl. Jiří Suchánek, který organizoval letošní Gottovo kanadské turné, promluvil ještě horší
angličtinou, a pokud jsem na něco nezapomněl, koncert
začal. Přede mnou se vynořily desítky obrazovek digitálních fotoaparátů,
které mnozí diváci
zvedali nad hlavu.
V tu chvíli jsem
myslel na odchod,
ale připomněl jsem
si nekřesťanskou sumu, kterou jsem zaplatil za
vstupenku, a zůstal jsem. Udělal jsem dobře,
protože Karel Gott zpívat umí. Možná, že už
nedosáhne svým hlasem takové výšky jako
dříve, ale po dvou koncertech v Torontu a
Vancouveru na něm rozhodně nebyla vidět
únava. Při tom mu odpočinek umožnila jen dvě
skvělá sóla Felixe Slováčka. Gott prošel svým

repertoárem od roku 1963 až do dneška a zpíval
nejen česky, ale i anglicky, slovensky, německy,
rusky a italsky. Zatímco při uvádění svých písní
někdy klopýtl v angličtině, při zpěvu zněl ve všech
jazycích, jakoby to byla jeho mateřština. Výběr
písní odpovídal mezinárodnímu charakteru publika,
ale myslím, že umělcovi příznivci z Čech a
Slovenska ve skoro plném rozsáhlém hledišti převažovali i když já jsem čekal hodně německých

diváků. Přes rocková a twistová
čísla, osmašedesátiletý zpěvák
odměnil vytrvale tleskající diváky za
jejich ovace ve stoje sedmi přídavky
včetně jedné, nebo dvou lidovek.
Někteří diváci zpívali ssebou. Po
představení Gott rozdával autogramy, na které zde stála dlouhá
fronta příznivců. Prý se potom ještě setkal s fanoušky v Bistru Praha, ale to já už
seděl doma a myslel na to, jak dlouho bych s ním dokázal držet tempo.

Dr. Petr Schubert

Jak nás vidí
Vloni svým pěkným článkem o dojmech z Kanady nasadila Helena Trnková tak vysokou laťku, že
pokoušet se napsat něco podobného je marná snaha. Samozřejmě že se nám líbilo úplně vše, co jsme
viděli a zažili-nádherné scenerie hor, údolí a jezer, ohromující velikost země; usměvaví a vstřícní lidé
všude kolem, což u nás často postrádáme, úroveň bydlení v krásných domcích i obrovský rozsah nové
výstavby. Bylo by toho spousty, o čem by se dalo psát, ale pokyn zní-stručně!
Tak snad jen pár řádek o tom že o nás skvěle pečují naši přátelé Krejčovi a hlavně o tom jak nás
Vašek udivoval svým vyprávěním o tom proč je Kanada tak úžasná. Vše je tu mnohem zajímavější a
větší než si Evropan dovede představit. Některé druhy mravenců dorůstají velikosti morčat, veverky,
které sahají člověku jen po kolena, jsou vlastně mláďata; skunk je zde velmi oblíbené domácí zvíře a
některé štíty hor jsou jen makety z překližky pro ohromení turistů.
Pár dní tu ještě pobudeme a moc se těšíme na nové zážitky. Hned po návratu domů na důkaz našich
sympatií vztyčíme na stožár u naší chaty kanadskou vlajku. Tak ať se ti Kanado, daří, bylo to tu moc
fajn!
Ivanka a Milan Pražákovi

Jiří Krupička – 95

Nejvyšším uznáním a poctou Českého a Slovenského sdružení
v Kanadě je Masarykova cena. Profesor RNDr. Jiří Krupička ji
obdržel r. 1992. V lednu 2000 mu byla také udělena Cena Českého
PEN klubu za celoživotní dílo. Přirozeně nechybí ani na seznamu
Osobností kanadského exilu R. Zaorala v internetové publikaci
Krajané.Net. Vzhledem k rozmanitosti jeho práce a jeho skromnosti
je nemožné dát dohromady kompletní seznam jeho úspěchů a poct
(Prý byl také vyznamenán např. Purkyňovou cenou Geologického
ústavu v Praze). Víme však, že vystudoval filosofii a moderní jazyky
na Filozofické fakultě UK, vyučoval angličtinu a později pracoval na ministerstvu. Po válce
dokončil studium na Přírodovědecké fakultě UK, kde r. 1947 obhájil doktorát z geologie, a pracoval tam až do roku 1950. V tomto roce byl zatčen a odsouzen na šestnáct let za pokus přejít
hranice a vyvézt anglicky napsaný rukopis své první knihy Člověk a lidstvo (výňatky vyšly v roce
1994 v knize Renesance rozumu). Navíc měl u sebe nějaké geologické mapy. Prošel věznicemi a uranovými tábory (Bory, Jáchymovsko, Horní Slavkov, Příbramsko, Leopoldov).
Leopoldovská vyhlazovací věznice se mu stala kulisou pro pozoruhodné svědectví zachycené v
knize Stará pevnost. Podle výpovědí spoluvězňů, Jiří Krupička byl v kriminále velmi oblíbený,
vedl tam diskuse a polemiky, a vyučoval angličtinu. Po propuštění v roce 1960 na takzvanou
podmínečnou amnestii, proti které protestoval, protože od komunistů nechtěl žádné milosti, pracoval tři roky jako dělník, později se vrátil k profesi geologa. V roce 1968 byl spoluzakladatelem
sdružení politických vězňů K 231. V Praze se pak také konal mezinárodní geologický sjezd a
Jiří Krupička byl zapojen v mnoha různých akcích v jeho kontextu. Po 21. srpnu odešel přes
Holandsko do Kanady, do Edmontonu. Zde pracoval v různých funkcích na University Of
Alberta. Podle Zaorala byl považován za jednoho ze tří nejlepších světových geologů (pro
Ameriku například objevil takzvanou červenou žulu). Od svého příchodu do Edmontonu pracoval také pro České a Slovenské sdružení v Kanadě a podporoval veškerou krajanskou činnost
a to i nad své možnosti.
Přes všechny úspěchy ve své pracovní činnosti, Dr. Krupička zůstal věrný své největší vášni,
kterou byl zájem o veškeré dění ve světě, který ho provázel již od dětství. Ovšem nejen o dění
samo, ale také o jeho historické a filosofické příčiny, o problémy vztahu člověka a společnosti a
o vliv vědy na náš svět, který vidí jako jeden celek. Šok z výbuchu první atomové bomby vedl
k jeho první knize, na kterou pak tak draze doplatil. V roce 1982 odmítla Pugwash Conference
on Science and World Affairs otevřený dopis Andreje Sacharova, a Dr. Krupička na tuto událost
reagoval podporou Sacharova ve formě románu Dopis z Ruska (1987). Politické změny v České
republice a odchod do výslužby mu pak umožnily vydávat své psaní v Praze. Od té doby přes
osobní obtíže a zdravotní těžkosti soustředěně a systematicky zpracovává své myšlenky a poznatky nashromážděné za dlouhá léta.
Přejeme mu, pokud to bude jen trochu možné, aby se té blížící stovky dožil bez bolestí.
Dr. Petr Schubert

Ďalší z našich obľúbených piknikov sa uskutočnil 30. marca v
Riverdale Community Hall. Tak ako vždy, stoly boli preplnené
dobrotami z kuchýň našich gazdiniek. Prekvapením však bolo, že
pri príchode boli na jednej strane porozkladané nástroje a technika
skupiny Brtníci, a pre niektorých, že sa nemohli hneď vrhnúť do
ochutnávania, napriek tomu, že sa usilovne snažili. Karol strážil
stoly ako mýtický Cerberus a statočne odháňal všetkých
nedočkavcov.
Krátko po druhej hodine dorazili manželia Traxlerovi a pritomní
zistili prečo bolo toľko otáľania. Radka sa ujala mikrofónu a na
veľké prekvapenie pána
Jiřího Traxlera mu zablahoželala k jeho 96 narodeninám. Prekvapenie
bolo úprimné, vypadlo i
zopár sĺz. Po rade sa ku
gratuláciám pridávali aj
ostatní prítomní, načo boli
všetci pripustení ku stolom
a po občerstvení nasle-

dovali pesničky prítomnej skupiny Brtníci, ktorí prišli spríjemniť
oslavu narodenín pána Traxlera.
Na koniec oslávenec rozrezal narodeninovú tortu a nasledovala
voľná zábava, až kým sa prítomní po viacerých hodinách nezačali
rozchádzať. Ďalší z obľúbených piknikov bol za nami a všetci sa už
tešili na nasledujúci v máji, dúfajúc že tentokrát už budeme môcť
sedieť aj v parku.

ZÁŽITKY ZE ZEMĚ ŮSMĚVŮ

Na doporučení naší cestovní kanceláře jsem se s manželem účastnila 25tidenniho
zájezdu do Thajska. Pro nás, rodilé Evropany, přesídlené na americký kontinent, bylo
zajímavé porovnat náš život se životem Asiatů v této části světa.
Cesta do Thajska pres Vancouver a Tokyo byla velmi dlouhá a únavná, 18 ½ hodiny
jsme byli ve vzduchu, s cestou a čekáním na letištích to bylo 30 hodin. Do Bangkoku
jsme přiletěli po jedenácté večer. Ráno jsme museli vstávat už po šesté, v půl osmé na
nás čekal autobus, aby nás vzal na túru po Bangkoku. Slyšeli jsme od různých průvodců, že Bangkok má mezi 6 až 12 miliony obyvatel, některý asi přidával i předměstí.
Město samo o sobě se mi moc nelíbilo. Ve středu některé výškové budovy byly pěkné,
moderní, ale většinu ulic lemovaly nízké bloky domů, dvou až třípatrových, které kdysi
měly bílou omítku, teď byly špinavé a občas se střídaly s něčím, čemu by se dala říci
chata nebo kůlna. Obchody a dílny v obytných čtvrtích byly vlastně jen špinavé místnosti, připomínající garáže. Chůze po chodnících byla s překážkami, protože tam měli
rozložené chudé stánky prodavači různých pokrmů na rychlo vařených, občas bylo třeba
překročit spícího tam potulného psa. Hodně lidi prý tam má jen malý byt bez kuchyně,
tedy nevaří a jídlo si kupují na ulici. Přestože jsme si obědy a večeře kupovali sami,
neodvážili jsme se koupit jídlo od pouličních prodavačů. Kousky masa nebo ryby, které
většinou pekli na malých roštech, často napíchnuté na špejlích, neměli nikdy chlazené,
byly jen položené na pultech a často po nich lezly mouchy, to při teplotách 34 stupňů i
více. V některých stáncích jsme viděli na špejli napíchnuté, připravené k pečení i šváby.
My se tomu divili, prodavač měl zase legraci z nás, jak se tomu divíme. Hygiena na
ulicích moc valná nebyla. Ulice byly sice čisté,
bez
poházeného
odpadu, protože prý za
hození odpadku na ulici
se platí pokuta. Ale
občasný nezastavěný
pozemek nebo kus
divoké
zeleně
byl
poházen igelitovými pytli
s odpadky, které byly
roztrhané hlavně velkým
množstvím potulujících
se psů, tedy i plně
much. Město má velké

množství kanálů se špinavou vodou, říká se mu Benátky Orientu.
Zájezdní autobus nás nejdříve zavezl do prostoru královského paláce. V Thajsku
vládne teď už více než
osmdesátiletý Rama IX, který
je tam velmi uctívaný. V prostoru královského paláce je
velké množství nádherných
budov, stavěných v thajském
stylu, s typickými špičatými
střechami, zlatě se třpytícími.
Je tam třeba korunovační
budova, audienční budova,
chrám Emeraldového Buddhy
a
četné
stupy
(malé
kuželovité stavby s velkou
špičkou, většinou zlaté), kde
ukládají popel zemřelých králů. Jen některé budovy byly otevřené pro návštěvníky,
budovy, kde královská rodina bydlí, stavěné v evropském stylu jen s thajskými střechami, se nedaly navštívit.
Po návštěvě prostoru
královského paláce jsme šli
na projížďku na lodi (loď úzká
a dlouhá, seděli jsme po dvou
na sedátku jako na pramici)
po řece Chao Praya.
Překvapilo mě, že vlastně
nikde není přístup k řece, oba
břehy řeky jsou všude zastavěné. Řeku lemují buď
pěkné budovy, občasný hotel,
restaurace, nebo obytné
domky, připomínající více
chaty nebo kůlny, postavěné
na kůlech ve vodě. Často je
vidět na břehu u řeky chrám, vždy krásný, jako nový, zlatě se třpytící. Průvodce říkal, že
každý osmnáctiletý muž musí jit na čas, většinou 3 měsíce, do chrámu jako mnich.
Mnichů v oranžovém zahalení s oholenými hlavami je tam vidět spousta. Být mnichem
prý není lehké. Vstávají časně ráno a den začínají motlitbami a prací. Dopoledne se
vydají do ulic vyprosit si jídlo. Veškeré vyprošené jídlo dají do jednoho kotle (ať je to

cokoliv, třeba i desert), zamíchají a jedí jen jednou denně, v poledne, prý nemají mít
požitek z jídla. Průvodce říkal, že tam vydržel jen 3 týdny, stále byl hladový. Když mladí
muži vyjdou z kláštera, musí se dostavit na úřad vojenské správy, kde si každý vytáhne
složený papírek. Když je uvnitř červený, musí na dva roky na vojnu, když je černý,
nemusí vůbec, jsou v záloze. Většina obyvatelstva v Thajsku jsou buddhisté, velmi
zbožní. Každý dům, restaurace nebo hotel má blízko vchodu 2 malé domečky postavené
na kůlech, jeden větší, pro duchy pozemku, druhý menší, pro duchy předků. Domečky
jsou pěkné, ozdobné, zlatě se třpytící. Tam každé ráno nosí jídlo a pití, také je zdobí
květy, takže tam ptáci nemají nouzi o jídlo.
Druhý den ráno nás autobus vezl k moři. Na okraji města jsme viděli nové čtvrtě s
pěknými, jednotlivě stavěnými domky, jejichž cena, podle průvodce, se pohybovala
okolo US$ 40,000, což si asi může dovolit jen bohatší vrstva. Autobusem jsme jeli skoro
3 hodiny. Okolo silnice byla rýžová a tapioková pole, časté byly i pobřežní pole, kde se
sušila sůl. Cestou jsme se zastavili na plovoucím trhu. Byl umístěn na kanálu, který byl
opět lemován obytnými chýšemi.
Hotel, v kterém jsme na pobřeží mezi Huahin a Cha-Am byli ubytováni, se skládal z
hlavní budovy a četných chatek, které byly vzdáleny asi 5 minut jízdy od hotelu, mezi
nimi pedlovalo otevřené vozidlo, které vozilo hosty. My byli ubytováni v jedné z chatek,
kterých tam bylo několik desítek. Mezi nimi byla krásná vegetace, palmy, plumerie,
banánovníky a záhony tropických květin. Každý den tam pracovalo několik zahradníků.
V okolí hotelu bylo několik restaurací, kde jídlo bylo levnější než v hotelu. Večeře pro
dva, bylo-li to thajské jídlo, vyšla okolo $ 10, normální jídlo, na jaké my jsme zvyklí, bylo
více než 2x tak drahé. Počasí bylo stále teplé, mezi 34 – 37 stupni přes den, v noci se
ochladilo tak na 28 stupňů. Pršelo za celou dobu jen jednou, byl to asi půlhodinový liják.
Před chatkami byl velký
bazén lemovaný lehátky,
oddělený od oceánu jen
chodníkem a úzkou písečnou pláží. Koupání jak v
oceánu, tak v bazénu bylo
skvělé. V písku na břehu
se dalo najít velké
množství mušlí, nám
doposud neznámých.
Dokončení příště.

Hana Boštíková

Naše budoucnost
Martin Mayer
1.Představ se našim čtenářům
Přišel jsem do Kanady, když mi bylo 9 let. Jsem synem známého zpěváka
Jaromíra Mayera. Hudba byla tedy asi mým údělem od malička. Po absolvování
Victoria Composite High School jsem studoval na Grant Mac Ewan College
hudební program - skládaní, aranžování, živá vystoupení. Ještě před tím jsem
absolvoval hudební studium ve hře na klavír na Royal Conservatory of Music of
Toronto.

2.Co považuješ doteď za svůj největší úspěch?
Odstěhoval jsem se do Vancouveru, kde píši hudbu a mám vlastní nahrávací
společnost, která vydává hudbu nejen na moje vlastní CD, ale i pro TV a rádio. A
ty úspěchy? - V roce 2001 jsem byl na turné v Číně (v 15 největších městech), v
roce 2003 jsem zastupoval Kanadu na živých klavírních koncertech na Taiwanu a
pak přišla Praha, kde mi v roce 2006 vydali CD s mojí vlastní hudbou. Ale mým
největším zážitkem bylo přátelství a hudební porozumění se zpěvákem Karlem
Černochem, se kterým jsem mel tu čest nazpívat duet "Malý přítel z města N" (nejznámější píseň mého táty!)

3.Co očekáváš od budoucnosti?
Budoucnost - o tom je těžké mluvit, protože ať řeknu, co řeknu, každý krok, který denně uděláme, může všechno
změnit. Nemalou roli hraje i náhoda, štěstí potkat ty správné lidi a konstelace hvězd.

Gabriela Pinter
1.Predstav sa našim čitateľom?
Volám sa Gabriela, volajú ma Gabi, mám 34 rokov. Príchod do
Kanady bolo celoživotné rozhodnutie, ktoré naša rodina urobila pred
15 rokmi. Do Kanady som prišla s rodičmi a s bratom. Začiatky
boli trošku ťažké, lebo som nevedela po anglicky. Mala som predstavu o tom, čo by som chcela v budúcnosti robiť a to ma prinútilo
ísť do školy a dosiahnuť všetky diplomy, ktoré sú potrebné k mojej
práci. Po skončení mojej študijnej púti som dostala prácu na Child
Development Dayhomes of Alberta.

2.Čo považuješ doteraz za svoj najväčší úspech?
Môj najväčší úspech je, že s mojím telesným postihom (Cerebral Palsy) som skončila Angličtinu 33 a napísala som
Diplomový Exam. Potom som úspešne ukončila postgraduálne štúdium Office Administration na NorQuest College.
Ďalší môj úspech bol, keď som sa stala Ambassador of NorQuest College. Bola som jedna z tých, ktorá reprezentovala NorQuest College na všetkých podujatiach a otvorila som cestu k štúdiu telesne postihnutým študentom.
3.Čo očakávaš od budúcnosti?
Dobré zdravie, spokojný a šťastný život v kruhu mojej blízkej rodiny. Veľa času chcem stráviť s mojou neterkou
Sydney, ktorá bude mať 5 rokov a učiť ju Slovenský jazyk a kultúru. Samozrejme tiež chcem veľa času stráviť v
kruhu priateľov ČSSK, a ďalej budúcnosť ukáže.

Velikonoční odpoledne v Edmontonu

Dne 15. března 2008 v areálu Campus Saint Jean proběhlo již druhé dětské
odpoledne organizované SVU Edmonton (Společnost pro Vědy a Umění). Na začátku
vládly značné obavy, jestli tato akce bude mít úspěch. Přece jenom oslavy svátků jara
mají u dětí v Kanadě
odlišný průběh než
Velikonoce, které jsme
slavily my, jako děti a
neodmyslitelně k tomu
patřilo malování vajíček a
pomlázka na Velikonoční
pondělí.
Krátce po druhé hodině
odpolední se naše obavy
rozplynuly úplně. Místnost
se naplnila hovorem dětí i
dospělých a společně jsme
se pustili do malování
vajíček, výroby velikonoční
dekorace a pletení pomlázek. Toho se mistrně ujal Eda Brabec a malí kluci byli velmi nadšení, zvláště když
zjistili, k čemu pomlázka slouží
a mohli ji hned vyzkoušet na přítomných děvčatech.
Znovu jsme se přesvědčili, že
jakákoliv činnost rodičů s dětmi
je pro naši komunitu důležitá.
Rodiče měli příležitost si navzájem popovídat a děti se tvůřčně
vyřádily a snad tak pro ně byly
letošní Velikonoce něčím nové.
A co si více přát? Děkuji
všem, kteří se na uskutečnění
velikonočního odpoledne
podíleli.
S pozdravem, Kamila Moquin

LÉTO BUDIŽ POCHVÁLENO

Letní měsíce jsou ve znamení - kromě prázdnin a dovolených - ovoce. A tak mě napadlo, že bych
mohla oprášit dva recepty mojí babičky na přímo bleskově rychlé, ovocné koláče. Příprava je velmi
jednoduchá a ovoce můžete použít jakékoliv. Jenom dejte pozor při výrobě drobenky. Aby se vám
nestalo to, co jednou mně - místo cukru jsem tam dala sůl (vypadala totiž úplně stejně) a to všechno
jsem zjistila, až když byl koláč krásně upečený a já jej mohla slavnostně hodit do koše! Přesto, že byl s
mojí milovanou rebarborou, nedal se jíst.

SKLENKOVÝ KOLÁČ

2 sklenky polohrubé mouky
1 sklenku cukru
2 celá vejce
1/2 sklenky mléka
1/2 sklenky oleje
1/2 kypřícího prášku do pečiva
špetka soli

Řídké těsto vlijeme na vymazaný a hrubou moukou vysypaný plech. Povrch poklademe ovocem a
sladkou drobenkou a pomalu pečeme. (Vetší druhy ovoce, např. meruňky, nakrájíme na dílky.)

D RO B E NK O VÝ KO L Á Č

300 g hrubé mouky
180 g tuku
150 g moučkového cukru
1 vejce
1/2 kypřícího prášku do pečiva

Tvarohová nádivka:
250 g měkkého tvarohu
1 vejce
asi 80 g pískového cukru (podle chuti)

Mouku, moučkový cukr a kypřící prášek dáme do mísy, přidáme drobně nakrájený tuk a vše zpracujeme na drobenku. Pak přidáme rozšlehané vejce a vše opět dobře promneme. Polovinu drobenky
dáme do vymaštěné dortové formy a pokryjeme ji vrstvou tvarohové nádivky. Na to dáme ovoce a nahoru rozložíme zbylou drobenku a pomalu pečeme.

Radka

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 2008 (od 1. ledna do 31. prosince): $15 každý jeden člen,
a důchodci nad 65 let $5 každý jeden

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.

