Výroční schůze
Zveme Vás na Valnou hromadu Edmontonské pobočky ČSSK, která se bude
konat v sobotu 31. ledna 2009 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

MOJA PRÁCA - MOJE HOBBY
Psi boli súčasťou môjho života čo sa pamätám. Vždy som sa snažila s nimi niečo robiť, niečo ich naučiť. Neskôr,
zhoda rôznych okolností a náhod, ma priviedla do ÚNIE NEVIDIACICH A SLABOZRAKÝCH SLOVENSKA oddelenie výcviku vodiacich psov v Bratislave. Zaujala ma myšlienka trénovať psíka pre niekoho, kto ho potrebuje viac
ako ja. Tam sa začala moja cesta k povolaniu trénera vodiacich psov pre nevidiacich.
Krátko po príchode do Edmontonu som začala pracovať pre neziskovú organizáciu DOGS WITH WINGS, kde
trénovali psov pre nevidiacich.
Dnes máme oveľa viac programov. Trénujeme psov pre nevidiacich, ľudí na vozíku, nepočujúcich a autistické deti.
Najvhodnejším a najpoužívanejším plemenom sú labrador a golden retriever. Sedem týždňové šteniatko je umiestnené
do rodiny a začína spoznávať okolie - reštaurácie, obchody, kino atd. 12-14 mesační psi sa dostávajú do mojich rúk.
Vodiaceho psa pre nevidiaceho musím naučiť označiť obrubník, bezpečne previesť človeka na druhú stranu cesty,
obísť prekážku, nájsť dvere, schody a ďalšie potrebné činnosti.
Pri výcviku používam rôzne pomôcky, techniky a triky. Veľmi sa mi osvedčil tzv. "clicker training". Drobná pomôcka – clicker, ktorou kliknem na všetko dobré čo pre mňa psík
urobí. Po kliku hneď nasleduje voňavá odmena. Chyby si nevšímam, sústredím sa iba na dobré chovanie. Ak psík označí obrubník - BINGO - klik a odmena. Urobí prešľap - nič sa nedeje žiadny klik a hlavne žiadna odmena. Pes si veľmi rýchlo spočíta,
čo je pre neho výhodnejšie a chýb je menej a menej, až sa
celkom vytratia.
Výcvik trvá 6-7 mesiacov a posledné dva trénujem so zaviazanými očami (tých modrín na začiatku je dosť). Viac zábavy si
užijem trénovaním servisných psíkov, ktorí sa naučia zdvíhať
veci, otvárať a zatvárať dvere, priniesť pivo z chladničky, zapnúť
a vypnúť svetlo, pomôcť s vyzliekaním, uložením do postele,
privolať záchranku a ďalších veľa vecí. Presne tak, niekedy časť
pracovnej doby strávim v posteli. Veľmi nová pre mňa je práca s
autistickými deťmi. Nerozpoznávajú nebezpečenstvo, mnohé
nerozprávajú a žijú vo vlastnom svete. Pre rodiča je veľmi stresujúce kráčať popri rušnej ceste a zabrániť dieťaťu nevbehnúť na
vozovku. Úlohou psíka, ktorý je pripútaný k dieťaťu, je okamžite
si sadnúť a nepohnúť sa ak sa dieťa nečakane rozbehne.
Vycvičením psíka sa moja práca nekončí, prichádza čas
odovzdať ho klientovi a naučiť klienta ako so psíkom pracovať.
Tento proces trvá 3-4 týždne.
Vďaka svojej práci som spoznala veľa zaujímavých ľudí a
precestovala veľký kus Kanady a USA. Môžem povedať, že
patrím medzi tých šťastlivcov, pre ktorých je práca zároveň
koníčkom.
Viac informácií nájdete na našej web stránke www.dogswithwing.ca. Milovníci psíkov, ktorí majú záujem prijať do rodiny
šteniatko na jeden rok, sú vždy vítaní a môžu mi zavolať na číslo
780-288-0776.
MÁRIA ILLES

Za Vladom Dzurillom
„Hokej mi splnil všetky sny“ – tvrdil legendárny hokejový brankár Vladimír Dzurilla.
Vladimír Dzurilla by oslávil tento rok 66. narodeniny.
Zomrel na zlyhanie srdca 27. Júla 1995 v nemeckom
Dûsseldorfe, kde po ukončení aktívnej hráčskej kariéry
pôsobil ako tréner. Počas svojho pomerne krátkeho života,
vojvodca zimných hokejových ťažení prešiel cez Alpy i
Pyreneje a podmanil si i hokejovú veľmoc za morom.
O slávnych triumfoch, ale i porážkach, mu zavše
nespravodlivý osud akoby zanechal nad predčasným
hrobom kartáginský epitaf: „Dokázal si víťaziť, ale svoje
víťazstvá neužiješ“.
Desať krát sa zúčastnil na majstrovstvách sveta, štyri
krát na olympiádach. Ani z jedného vrcholného hokejového podujatia sa nevrátil bez medaily. Na svetových šampionátoch v
Prahe (1972), Katoviciach (1976) a vo Viedni (1977) bol brankárom československého reprezentačného teamu, ktorý získal
titul majstrov sveta a Európy.
Bol najväčšou osobnosťou a hrdinom prvého ročníka kanadského pohára v roku 1976, kde v nesmierne dramatickom
súboji s reprezentantmi Kanady sa najväčším podielom zaslúžil o víťazstvo našich hokejistov futbalovým výsledkom 0:1. S
kanadským kolegom Rogatierom Vachonom si vtedy symbolicky vymenili dresy, čím vlastne založili túto tradíciu vzájomnej
športovej úcty a uznania kvalít súpera.
Na prelome tisícročí vyhlásili Vladimíra Dzurillu za víťaza ankety o najlepšieho hokejistu storočia. Do „siene slávy“ IHF
ho uviedli v roku 1998. Členom slovenskej „siene slávy“ sa stal 30. Novembra 2002
Jeho život začal uprostred leta – v druhý augustový deň roku 1942, keď sa manželom Dzurillovcom, ktorí bývali v
činžovom dome bratislavskej štvrte Nová Doba, narodilo prostredné z ich troch detí – syn Vladimír. Už z kočíka videl svoje
budúce kráľovstvo i osud – štadión Slovana. Povzbudzovanie obecenstva nasával s materinským mliekom a nadšené výkriky z
aplauzy sprevádzali jeho sníčky.
Spočiatku sa však Vlado nepostavil do hokejovej, ale futbalovej bránky, ale behať za loptou ho nebavilo. Svoju mrštnosť a
šikovnosť však chcel predvádzať v robinzonádach aké vtedy preslávili jeho brankársky vzor – Jozefa „Doda“ Reimana.
Keď bol Vlado asi desaťročný, Dzurillovci sa presťahovali do väčšieho bytu na Legionárskej ulici, ešte bližšie k zimnému
štadiónu. S kamarátom Paľom Matušíkom ich bolo často vidieť na „zimáku“, kde mu brankár J. Jendek učaroval jeho
bravúrami s akými likvidoval nájazdy a strely súperov. Vtedy si bol na čistom kde je jeho miesto. Chcel brankársky post v
Slovane Bratislava. Lenže tréneri to nebrali na vedomie, a teda so slzami v očiach a urazenou hrdosťou si povedal, že skúsi,
kde budú o neho stáť. Zahanbený odišiel z Tehelného Poľa do Petržalky k „otcovi Rumpíkovi“ do Kovosmaltu Petržalka.
Tento kučeravý chlapec, ktorého doma volali Macinko a Pupuško sa skutočne presadil, ako keby sudičky pri jeho narodení
vložili Vladovu hviezdu do znamenia leva, čo je skutočne predurčenie kráľovské. Za krátku dobu sa ho však, za 10 hokejok a
20 pukov, podarilo vedeniu Slovana prelanáriť do jeho vysnívaného Slovana Bratislava. Boli to práve tí členovia Slovana, ktorí
ho prednedávnom odmietli. Teda, kúpili ho.
V šestnástich už chytal za rezervu Slovana, a v osemnástich vychytal zápas s Chomutovom. Potom už pamätných zápasov
bolo veľa.
Memoáre Vladimíra Dzurillu vyšli v roku 1982 s názvom „Svet pred maskou“. Sú v nej tieto slová: „Hokej mi splnil všetky
sny“.
Viera Dzurillová
P.S.
Na počesť Vlada Dzurillu sa koná v Piešťanoch „Turnaj Vlada Dzurillu“ – osemnásťročných nádejných hokejistov, ktorý
má medzinárodný charakter (Švajčiari, Američania, Nemci, atď.). Tento turnaj na počesť legendárneho brankára Vlada
Dzurillu, najlepšieho hokejistu Slovenska dvadsiateho storočia, má už svoju tradíciu.
Najlepší brankár turnaja tiež obdrží „cenu Vladimíra Dzurillu“.

Umění vyžaduje lásku, práci a tr pělivost
Taky by se tenhle začátek mohl jmenovat „Komedie plná omylů“.
To bylo totiž tak,: v poště nám přišla pozvánka na výstavu obrazů Judy Kubačové. Zcela logicky jsem usoudila, že to
bude nějaká příbuzná doktora Kubače. Takže, když jsem s ním (Dr. Kubačem) mluvila po telefonu, zeptala jsem se
přímo: „To je výstava vaší dcery?“ On opáčil: „Judy je moje manželka.“ „Ale vaše žena se přece jmenuje Jitka“ pravím
já. A on na to: „Jo, v češtině je Jitka a v angličtině Judy.“
A bylo po záhadě.
S Jitkou Kubačovou máme společnou lásku – květiny. A tak jsem jí poprosila, aby mi odpověděla na pár otázek.
1) Kdy jste začala malovat a proč?
Začala jsem vážněji malovat na jaře 2007 v Clairmontu v Kalifornii, kde manžel maloval se skupinou místních
artistů. Tam jsem poznala řadu vynikajících umělců, a i když jsem nebyla mezi nimi, tak jsem malovala ve svém volném
čase. Ale již před mnoha léty jsem tvořila menší keramiku a jako každá česká ženská jsem hodně pletla, šila a háčkovala.
2) Co je nejčastějším námětem Vašich obrazů a co malujete nejraději?
Mám nejraději květiny a květinová zátiší. Soustřeďuji se spíše na emocionální odpověď na barvu a komposici. Takže
moje práce není „representativní“ ale poloabstraktní. Mám ráda brilantní barvy. Nejvíce pracuji s akvarely a s pastelem.
Poslední dobou dělám hodně koláže a kombinuji techniky.
3) Vaše poslední výstava - kolik jich bylo před
tím? -věnovaná květinám, nebyla vlastně
výjimkou… .
První výstavu jsem měla minulý rok v CAVA
(Centre D’Art Visuel). Pak byly malé exposice s
jinými členy skupiny albertských umělců (SWACA
– Society Of Western Canadian Artists) a se
skupinou Borealis (Malá skupina albertských
umělců existující již desítky let). Poslední sólo
výstava byla letos ve Studio Gallery v St. Albert.
Tvořit umění, jak víte dobře ze své vlastní a
manželovy zkušenosti, potřebuje dvě vlastnosti.
První je láska k umění – jak k hudbě, tak ke všem
věcem co lidská ruka vytvořila a druhá je
trpělivost a vytrvalost a denní výtvarná práce.
Úspěch pak přichází, i když pomalu. Také je
důležité se stále dívat kolem sebe, ale i v denním
životě, který se vám pak zdá stále krásnější. Je
také důležité sledovat nové trendy v malířství,
chodit na výstavy a od přátel umělců akceptovat
kritiku, jako se to často stává při našich častých
uměleckých sedánkách. Takže umění, jak dobře
víte, je ve stálém rozvoji a pohybu a je třeba projít
jistým vývojem, než se jeden rozhodne pro jistý
umělecký styl. Umění tedy vyžaduje lásku, práci a
trpělivost.
Radka Mayerová

Koulíme si koulíme…
Golfová sezona skončila. Co
s dlouhými zimními večery?
Kuželky se pořád hrají!
Všichni a všechny věkové
skupiny jsou vítány. Žádné turnaje, žádné závazky, jenom
zábava. Bohužel účast se
hodně zmenšila, jen ti, kteří
kuželkám přišli na chuť
zůstali. To ale neznamená, že
další by nemohli kdykoliv přijít
a zahrát si s námi.
Středy v 5PM a neděle ve
12PM (na oběd) v Bonnie
Doon Shopping Centre.
Zdeněk a Alena Hubičkovi.

Taneční 2008
V polovině září nám opět začaly taneční hodiny. Scházíme se v
Riverdale Community Hall každé pondělí (mimo prvního v
měsíci) od 700 do 900 hod. večer.
Naším novým tanečním mistrem je Allan Morris. Líbí se nám
jeho přístup – vše bere s humorem; a tak si myslím, že tentokrát
vytrváme všichni až do konce (do jara?). A „trénovat“ co jsme se
právě naučili, můžeme buď každou druhou sobotu ve Victoria
Soccer Clubu nebo některý pátek v German Clubu (Roper Road)
od 800 hod. večer. K tanci hraje Jaromír Mayer se svou
skupinou!
Tak nashledanou na parketu!
Maruš Krejčí

A ZASE NÁM ZPÍVALI…

Rok se sešel s rokem a tak jsme opět uspořádali koncert našeho oblíbeného tria Brtník - Jarda "Medvěd" Bier, Věra a
Alenka.
Mezi posluchači letos chyběl Jiří Traxler, který má Brtníky rád, ale právě se necítil zrovna nejlépe. Zato mezi nás
zavítal - jako překvapení - všem nám dobře známý doktor Michal Princ se ženou a dětmi.
Koncert sám - to byl večer příjemných trojhlasů a dobře
zahraných kytar. Hudba byla pěkná, někde mezi Peter,
Paul and Mary a Crosby, Still, Nash and Young.
Trio Brtník bylo po zásluze odměněno neutuchajícím
potleskem.
Takže na brzkou viděnou!
jr
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Za pěkného počasí v pátek 12. září jsme vyjeli v dobré pohodě a plném počtu na náš třetí společný výlet v letošním
roce. Cíl: Miette Hot Springs a Jasper.
První zastávka na oběd v Edsonu a pak rovnou do Miette. Rychle jsme se ubytovali, navečeřeli a hurá do Hot
Springs na koupání. Voda byla pěkně teplá, ne
moc lidí, prostě pohoda. Po osvěžení ve vodě se
dobře sedělo v kruhu přátel, při vínku a pivu se
probraly všechny novinky, o vtipy a o zábavu
nebyla nouze. Po půlnoci se parta rozpadla k
zaslouženému odpočinku po dlouhém dni.
V sobotu ráno po snídani jsme vyjeli na hranici
B.C. – Mount Robson. Pohled z okna autobusu
na prosluněné hory, které hýřily barvami podzimu,
byl fantastický. Pravé, nefalšované indiánské léto.
Na břehu řeky Fraser jsme nasedli na gumové
čluny „FLOATS“. V každém člunu 12 lidí a student průvodce, pustili jsme se na plavbu po řece.
Nikdo z nás nečekal jaký to bude zážitek!
Průzračná azurová voda, ve vodě lososi, v pozadí
zasněžená hora Mount Robson, na březích podzimně zbarvené stromy, prostě jako ve filmu!
Aparáty cvakaly bez přestání a slova nadšení a
údivu nebrala konce. Tato skoro dvou hodinová
plavba byla opravdu zlatý hřeb výletu! Plni zážitků
jsme se vrátili na večeři do Miette, pak opět
koupání v horkých pramenech a znovu posezení s
přáteli při tekutém občerstvení a nových vtipech,
dokonce i na zpívání, pod vedením pana Fišery,
byl čas.
V neděli ráno
jsme se vydali za
opět krásného
počasí na prohlídku
Maligne Canonu.
Autobus nás vysadil
na počátku trasy a řidič odjel na most č. 5, čekat na odvážlivce, kteří se pustili turistickou
cestou kolem kaňonu. Procházka byla místy trochu obtížná, ale definitivně stála za
námahu. Přírodní krásy kaňonu a nádherné podzimní barvy za slunečního počasí stály za
to vidět! Všichni jsme na konci cesty rádi uviděli usměvavou tvář řidiče Marcela. Unavení
jsme nasedli do autobusu a zajeli do městečka Jasper na nákup a večeři.
Ale všechno dobré má svůj konec a tak jsme se vydali zpět domů do Edmontonu plni
báječných zážitků.
Za všechny účastníky zájezdu bych chtěla poděkovat Radce Mayerové za úspěšnou
organizaci výletu.

v

J a s p e r u
Všichni se těšíme na další společné akce a další výlety v
roce 2009.
Hana Vojtíšková

Austrálie - země klokanů
Do Austrálie jsem byla už několikrát pozvána kamarády, které znám ještě z Prahy, tudíž víc než 43 roků. Při jejich
poslední návštěvě v Edmontonu mi vyhrožovali, že se mnou přestanou kamarádit, jestliže k nim nepřijedu. Tudíž první
bod v mé nové kategorii coby „důchodkyně“ byla cesta do Austrálie.
Odletěla jsem 1. března 2008 a vrátila jsem se 30. března 2008. Neuvěřitelné letecké spojení Edmonton-VancouverSydney. Tento přímý let Vancouver-Sydney existoval v době mého odletu jen necelý rok. Letí se s BOEING 777, mašina plná luxusu, hlavně tedy v business class. Let Vancouver-Sydney trval 16 hod. Časový rozdíl mezi Edmontonem a
Sydney je 18 hod. V Sydney na mne čekali moji kamarádi Ivanka a Franta a hned z letiště jsme odjížděli do Newcastle,
N.S.W., bydliště mých kamarádů. Newcastle je
přibližně 190 km daleko od Sydney. Je to
staré, dalo by se říci historické město
Austrálie, které vzniklo přibližně před 250 lety,
hlavně proto, že se tam našla železná ruda.
Postavili tam několik železáren a tím pádem
také důležitou práci a zaměstnání pro mnoho
Australanů a nových přistěhovalců. Newcastle
má ohromnou délku pobřeží a písečných
pláží. Většinou jsou to ovšem pláže nikým
neudržované a dost divoké moře s obrovskými, zpěněnými vlnami. Na štěstí ovšem přímo
blízko bydliště mých kamarádů byla jakásitakási plovárna, která byla postavena v roce
1932 a prakticky existuje dodnes. Je to vlastně
obrovský betonový bazén, přinejmenším 120
m dlouhý a 80 m široký. Tato „nádrž“ je přímo na pobřeží, naplněna denně čerstvou mořskou vodou, bez chlorinu a
mořské havěťě jako jelly fish apod. Účelem je, že tam můžete nádherně plavat bez těch divokých vln, no a hlavně že
vám žraloci neukousnou jakoukoli část těla. Tak tam jsme chodili skoro každý den, pokud jsme necestovali někde jinde.
Fakt naprostý požitek.
Několik dní po mém příjezdu mě moji kamarádi odvezli asi 70 km (stále podél pobřeží) do krásného malého městečka „The Entrance“. Tam jsme si zaplatili projížďku po zálivu takovou malou, trošku
mořem oprýskanou loďkou, kde nám slibovali,
že můžeme vidět a plavat s delfíny. Ovšem
žádná záruka, že vůbec nějakého delfína
uvidíme. Ale štěstí nám přálo, a i když jsme
tedy doslova neplavali s delfíny, tak jsme je
měli skoro na dosah ruky. Vzadu na té lodi
byla veliká síť, kde jsme mohli, ponořeni do
vody, sedět (anebo se i potápět) a tím pádem
být co nejblíže delfínům. Nádherná zkušenost
a štěstí nám prý přálo, prohlásil kapitán, protože prý doopravdy někdy delfíni trucují a
neukážou se.
I když jsme zrovna nikde necestovali, tak
doma (v krásném domě mých kamarádů) na

spánek nezbývalo moc hodin.
Buďto jsme byli někam pozváni
anebo naopak jejich známí
přišli k nám. Takže jídlo k
pohoštění a popitíčko každý
den. V Newcastle je staré
obrovské vlakové nádraží
(skoro jako Wilsoňák) odkud
jezdí vlak do Sydney s několika
zastávkami 2 hod. (jízda autem
trvá také dvě hod.) Vagony jsou
super moderní, aluminium
nebo stainless steel, čisté a
pohodlné. Nejfantastičtější na
celé vlakové dopravě bylo, že
coby penzisti, jsme si ráno v 8
hod. koupili jízdenku za 2.50
Aus. dolarů (skoro stejné jako
kanadský dolar) a ta jízdenka
nám platila celých 12 hod. Stejná jízdenka platila také na
jakoukoli dopravu (městské autobusy, lodě a pod) po
celé Sydney, kromě Monorrail a metro light rail, něco
jako skytrain ve Vancouveru. Ale to nám nevadilo, protože ta jízdenka platila na všechny commuting (místní
spojovací vodní doprava) lodě, z jednoho přístavu do
druhého po celém Sydney zálivu. Na jedné z těch lodí
jsme byli asi hodinu a půl, absolutně právoplatně a bez
problémů. Na tutéž jízdenku jsme zase před osmou
hod. večer nasedli v Sydney na vlak a ten nás odvezl
zpět do Newcastle, zatím co jsme 2 hod. hráli karty.
Naprostá fantazie. Tento výlet jsme podnikli celkem
třikrát. Na celých 12 hod. poznávaní Sydney, China
town, opera house, botanická zahrada, Darling harbour,
Paddy's market, The Outback Centre atd., atd.
Neuvěřitelné.
Skutečně nemůžu popisovat všechno, kdy a kde jsme
byli, ale jen jeden další celodenní výlet asi 100 km od
Newcastle do Lethwow, stojí za zmínku. Přesně asi na
půl cesty mezi Newcastle a Sydney. Žádné městečko
nebo civilizaci jsem neviděla, ale jméno to místo mělo.
Museli jsme sešplhat strmý sráz na pláž, která pak byla
několik kilometrů dlouhá a nikde nikdo. Ten můj
kamarád tam už několikrát byl, takže věděl, proč mě
tam tak násilně táhne, i když máme nádherné pláže na
procházky kolem jejich bydliště. Byli jsme tam úplně

celý den, asi 7-8 hodin, ušli jsme asi 5 km v šíleném vedru, ale odměna
za ty útrapy byla, že jsme došli k nádherné jeskyni, do které se dá vlastně jít jen když je jednoročně ten největší odliv. Nezapomenutelný
zážitek. I Ivanka to přežila.
Můj další a snad nejsilnější zážitek jsem měla z 39. Celoaustralského
trampského potlachu. Pořádají si to tam Češi, Slováci, Moraváci, prostě
jednoduše Čechoslováci už 39. roků. Každoročně na velikonoční long
weekend se sjíždějí ze všech stran
Austrálie kamsi do divoké buše poblíž
městečka Cooma. Bylo mi řečeno, že to
je v horách, ale já jsem zrovna žádnou
horu neviděla, akorát jsme posledních
pár kilometrů stoupali stále perfektní
silnicí trochu do kopce. Můj kamarád
Franta řekl nadmořskou výšku, ale to
už jsem bohužel zase zapomněla.
Musím ale přiznat, že když jsme
dorazili na místo, tak se mi nějak podivně dýchalo, takže to asi bylo
doopravdy vysoko.
(Pokračování příště.)
Slávka Bílá

Naše budoucnost
Mike Svoboda
1.Představ se našim čtenářům
My name is Mike Svoboda. I enjoy painting (abstract, acrylic, calligraphy). I also am a sponsored skateboarder and I love playing my bass
guitar and drums.
2.Co považuješ doteď za svůj největší úspěch?
My achievements – traveling the world I have been to many places,
experiencing new cultures, surfing, skateboarding.
3.Co očekáváš od budoucnosti?
Artistically successful.

Společnost pro Vědy a Umění & podzim 2008
Koncert pro děti a mládež
Dne 19. října 2008 se uskutečnilo již druhé zábavné odpoledne pro děti a mládež. Naši malí umělci měli
příležitost předvést svůj hudební i umělecký talent. Všichni účinkující byli odměněni nejenom vřelým
potleskem diváků, ale i sladkou odměnou.
Účinkující: David a Brian
Musílek; Tereza Žitňanská; Adina
Vostrá; Mercedes a Lana
Hendrick; Morgan Kubasek; Kate,
Gábi a Niki Andrychuk;
Alexander a Nicolas Makarian;
Adam a Karina Milligan; Jasmína
Illeš.
Foto: K. Moquin

Panochovo kvarteto
A nezůstalo jen u jednoho jubilea. Panochovo kvarteto nás poctilo svou návštěvou a společně s nimi
jsme dne 8. listopadu ve Fakultním klubu oslavili 40. leté výročí jejich působení. O den později 9.
listopadu v podaní Panochova
kvarteta zazněly skladby A.
Dvořáka, Z. Fibicha a J.J. Ryby.
Koncert se uskutečnil v
Convocation Hall pod záštitou
Department of Music,
University of Alberta.
K. Moquin
Panochovo kvarteto ve
Fakultním klubu
Foto: K. Moquin

Česko – Slovenské cukroví
aneb Československé Vánoce

Doba předvánoční se většinou váže k dětství. Nebo také k vánočnímu cukroví. Třeba vůně vanilky je pro mého
manžela jednou provždy spojena s mým pečením vanilkových rohlíčků. Ale tentokrát Vám chci nabídnout, řekla bych
trochu neznámý a trochu pracný, recept mojí maminky na cukroví, které jsem opravdu milovala.
Vaflovy řezy
30 dkg hladké mouky
¼ kg másla
12 dkg vlašských oříšků (nasekat nadrobno)
12 dkg pískového cukru
Zpracujeme těsto, vyválíme z něj placku
(dokončíme až na plechu) a dáme na vymazaný a
vysypaný plech, upečeme do zlatova. Vychladlou
placku rozdělíme na 2 půlky. Jednu půli dáme na
prkénko, natřeme rybízovým džemem a pak na to
„připlácneme“ druhou půli.
Poleva: 2 žloutky rozetřeme se 3-4 lžícemi
moučkového cukru do pěny a pak nalijeme na placky.
Čokoládová poleva: rozpustíme kousek másla,
přisypeme kakao a v kastrůlku necháme přebublat –
hodně řídké.
Čokoládovou polevou tvoříme na žloutkové polevě
různé vzory, většinou za použití jídelního nože.
No a pak necháme vše uschnout do druhého dne,
kdy pak už jen krájíme malé čtverečky či obdélníčky.
Radka
Vynikajúci zákusok
Potrebujeme: 5 bielkov, 250 g práškového
cukru, 250 g mletých orechov, 20 g margarínu a
20 g hrubej múky na plech
Plnka: 5 žĺtkov, 140 g práškového cukru,
2 lyžice kakaa, 4 lyžice mlieka, 70 g čokolády;
140 g masla, 1 vanilínový cukor
Bielky s cukrom dobre vyšľaháme a do hustej
peny primiešame orechy. Cesto vylejeme na
plech vytretý margarínom a vysypaný múkou.
Upečené necháme vychladnúť, rozrežeme na
polovicu, naplníme a zvyškom plnky potrieme
povrch a boky múčnika.
Plnka: Žĺtky, cukor, kakao s mliekom a rozpustenú čokoládu nad parou vyšľaháme, až
vznikne hustý krém, ktorý necháme vychladnúť.
Zvlášť vymiešame maslo s vanilínovým cukrom
a postupne primiešame vychladnutý krém
Lívia

Silvester 2008 - Nový Rok 2009

Riverdale Community Hall
Príjem prineseného občerstvenia - 18:00
Koktaily - 18:30
Večera - 19:00
Tanec a zábava - 20:00
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.

