Pětadvacet minut a dost
Ve světě akademiků mají pojem: akademická čtvrthodinka. Říká se tak oněm 15
minutám, kdy si pan profesor uvědomuje, že a kde a kdy a co měl přednášet, pročež
se, celý udýchaný, dostaví.
Edmontonská pobočka České a slovenské společnosti v Kanadě je ovšem dvakrát
lepší než nějací zapomětliví akademici. Její výroční schůze začala 30 minut poté,
kdy měla začít. Nešlo ale o náhodu. Šlo o záměr: tolik totiž nařizuje zákon, aby se
čekalo na případné opozdilce, nebo alespoň na to, aby se schůzující mohli usnášet
i bez těch, kteří se nedostavili.
Ovšem ti, kteří se dostavili, nelitovali. Byli svědky schůze tak věcné jak jen může
být.
Po stručném zahájení, jehož se zhostil s kouzlem sobě vlastním předseda Jaromir
Mayer, přednesli své zprávy místopředseda Karol Pinter, tajemník Miroslav Durec a
pokladník Václav Krejčí. Podstatné zprávy, jako třeba ta o penězích, byly členům k
disposici, takže se mohli s tužtičkami v prstech podívat, zda to přítel Krejčí přednáší
přesně. Přednášel.
Uplynulý rok uplynul v poměrném poklidu. Naplánované akce se vesměs podařily. Ti
členové, kteří se jich účastnili, si je nemohli vynachválit.
Stejně, jako si schůzující pochvalovali, že Eduard Brabec za ně navštívil churavějícího bývalého předsedu Zdeňka Fišeru, popřál mu za ně brzké uzdravení a
popřál mu, taktéž jménem spolku, vše nejlepší k osmdesátinám.
Výboří také vysvětlili návrhy práce – i když jde spíš o zábavu, ale je s ní moc dřiny
– na rok příští. O všech těch výletech, zájezdech, návštěvách či nejrůznějších koncertech se laskavý čtenář včas dozví.
Výboří také poprosili přítomné, aby vyprávěli všem ostatním, jak je důležité, aby
výbor měl při ruce co nejpřesnější adresy, včetně e-mailových, jakož i telefonní čísla
všech členů. Informace vysílané do prázdného éteru totiž nikomu nepomohou.
Jenom ty, kteří je nedostali včas a přišli o tu či onu akci, naštvou. Zbytečně.
Kdyby Radka Mayerová nestrávila ke konci schůze par minut na stupínku a
nezmiňovala chystané programy a neopakovala, jak je důležité míti přesný seznam
členů, schůze by skončila dřív.
Takhle trvala pětadvacet minut. Ale bylo to užitečných pětadvacet minut, a členové
během nich zvládli všechno, čeho bylo třeba zvládnout.
A pak už mohla začít volná zábava…
(p&)

Mikuláš na nás nezapomněl
A bylo zima. Taky sníh padal… To bylo dobře, protože sv. Mikuláš se svými pomocníky – andělem a
čertem – přijel na saních. Ale taky to bylo nedobře,
protože zima odradila některé děti, aby vystrčily
nosíky ven a vydaly se na dětskou Mikulášskou besídku.
Nicméně – dětí i dospělých přišlo hodně a tak jsme
v sobotu 14. Prosince ve 2 hodiny odpoledne započali
s předvánoční nadílkou. Kromě dárků, které již
tradičně obstarali, zabalili a přivezli manželé Krejčí,
bylo o zábavu postaráno. Klaun vyráběl různá zvířátka
a podobné z nafukovacích balónků, Božena Macková
opět zdobila různými barvičkami dětské ksichtíky.
Potom už zase byla tma a tak se všichni odebrali k
domovům…
rlm

Silvester 2008
31. decembra 2008 sme sa opäť str etli v “našej” Riverdale Comunity Hall, aby
s m e s p o l o č n e o s l á v i l i ko n i e c s t a r é h o a p r í c h o d N ov é h o r o k a . V z h ľ a d o m k
obmedzenému počtu miest si účastníci zabezpečili miesta už dva mesiace vopr ed,
a tak sa pr ví nedočkavci začali hr núť už pr ed šiestou hodinou.
Po uložení vlastnoručne
urobených
dobrôt
a
k r á t ko m
p r í p i t k u n a s l e d ova l a
večera a potom zábava .
V
prestávkach
medzi tancom, ktorý
h u d o b n e z ab e z p e č i l
Jar omír Mayer, sa prítomní
pobavili
u k á ž k a m i zo s t a r ý c h
Silvestr ov. Vrcholným
p r e k va p e n í m ve č e r a
bola návšteva vodníka
Čochtana v sprievode
zhovorčivej Káči.
Čas bežal a ani sme sa nenazdali a bola polnoc .
Prípitk y a želania všetkého dobrého so všetkými
prítomnými tr vali asi pol hodiny a potom znovu tancovačka. Ani sme sa nenazdali a bolo skor o ráno a
bolo tr eba ísť domov. Krásna čistá noc sľubovala
krásny Nový r ok. Dúf ajme, že nám to vyjde.
Viac f otiek zo zábavy môžete nájsť vo zvláštnom
vydaní nášho časopisu.
MD

KONGRES ČSSK SE BLÍŽÍ
Ve dnech 29. až 31. kvetna 2009 se opět
setkáme na - v pořadí už 61.- kongresu
Českého a Slovenského sdružení v
Montrealu. Zároveň oslavíme 70. výročí naší
organizace!
Bližší informace o chystaném kongresu
najdete na stránce:
www.cssk.ca

O d p o l e d n e
Czech and Slovak Choir of Edmonton poprvé samostatně vystoupil ve více než dvouhodinovém koncertu 8. února
2009, který pořádalo České a slovenské sdružení v Edmontonu v auditoriu Saint Jean College. Sbormistryně paní
Kamila Moquin odvedla skutečně poctivý kus práce, dala si záležet na režii vkusným vložením vystoupení přizvaných
uměleckých hostů.
Český a slovenský sbor přednesl
svůj nový repertoár, počínaje málo
známými českými a slovenskými
vánočními a pastorálními písněmi a
dále i skladbami J.S. Bacha a W.A.
Mozarta. Pokračoval nově textově
upravenými písněmi Jiřího Traxlera,
Bim Bam a Jedu nocí. Klavírní
doprovod samotného skladatele J.
Traxlera byl publikem odměněn
vydatným potleskem. Ale to nebylo
vše. Po přestávce vystoupili další
hosté - Áda a Lenka Vostrá. Osobitá
hra Ády na kytaru, zvláště
simulováním cimbálu v písni Okolo
Hradišťa byla zajímavým a pěkným

doprovodem zpěvu Lenky a zpěvu jejich umělecky nadějné
dcerky Ádinky. Sbor poté přednesl několik českých,
moravských a slovenských lidových písní. Překvapením byla
i česky zpívaná kanadská lidová píseň Starý farmář John.
Sbor střídavě doprovázeli na piáno mladí umělci Kate
Andrychuk a na housle Marie Krejcar. Sólové vystoupení

p l n é

h u d b y
této nadané houslistky a její virtuózní přednes Caprice Basque
(P. de Sarasate) za klavírního doprovodu jejího bratra Petra
Krejcara nadchlo všechny přítomné, stejně tak jako doprovod
k písni La vie en rose v níž sólovým zpěvem předvedla svůj
talent samotná Kamila Moquin která věnovala tuto píseň

hostu nejvzácnějšímu - Jiřímu Traxlerovi. Závěr patřil
Kamile, která doprovázela na klavír svůj sbor v písních
Plaisir d’amour a Kočka na okně.
Děkujeme jí za pěkný umělecký zážitek a přejeme jí
a sboru pod jejím vedením mnoho úspěchů.
A abych nezapomněl, celým pořadem nás provázela
Radka Mayerová
Edward Brabec

Nádherný pohled na nejmodřejší moře
Modř jižního Tichého oceánu ztmavla do černa. Blížili jsme se k Velikonočnímu ostrovu, v místní řeči Rapa Nui. Tento
chilský ostrov leží těsně pod obratníkem Kozoroha, 3,790 km západně od Chile, a 4,050 km na východ od Tahiti. Jeho
nejbližší soused, ostrov Pitcairn, leží 2,075 km na východ. Velikonoční ostrov je proto, že holandský admirál Jacob
Roggeveen, první Evropan, který doloženě ostrov navštívil, sem připlul na velikonoční neděli r. 1722. Polynésani prý
ale ostrov objevili a zkolonizovali dlouho před příchodem Evropanů, kolem r. 300 našeho letopočtu. Ostrov je zhruba
trojúhelníkového tvaru s plochou 163.6 km² a 3,792 obyvateli. Z nich 3,304 žije v “hlavním městě” Hanga Roa (a
polovina z nich je mladší 20ti let).

Archeologové a historici si lámou hlavy nad záhadnými sochami moai, které zřejmě zobrazovaly důležité předky, kteří
měli dohlížet na prospěch klanu. Jsou vytesané z jednoho kusu tachytového tufu, horniny ze ztlačeného sopečného
popelu. Průměrná socha moai je 4.05 metrů vysoká a váží 12.5 tuny. Největší socha, která byla skutečně postavena,
"Paro," je skoro 10 metrů vysoká a váží 75 tun, ale úplně největší moai nalezená na ostrově je nedokončená skulptura
zvaná “obr,” která dosud leží v lomu. Ta měří 21,8 metru a má hmotnost okolo 270 tun.
Když sem Jacob Roggeveen připlul r. 1722, většina soch ještě stála. V polovině 19. století však už byly všechny sochy
povaleny, pravděpodobně ve válkách, které mezitím proběhly. Všechny moai dnes na ostrově stojící byly restaurovány
ve 20. století.
Po přistání jsem přesvědčil místního hocha jménem Maori a jeho šéfovou, že nás bude vozit po ostrově. Vydali jsme se
k Ahu Tahai, starému posvátnému místu hned u města Hanga Roa na západním pobřeží ostrova. Sochy zde postavené
se navzájem dost liší jak velikostí, tak tvary. Jedná se o zobrazení klanových vůdců, jak se obyčejně říká u všech ostatních míst, nebo o skutečnou rodinnou jednotku? Na první pohled vidíme krále se dvěma syny po levici a manželkou a

dalším dítětem, snad dcerou, vpravo. Nejsevernější moai v areálu Tahai, Ahu Ko Te Riku je svými bílými korálovými
očima s panenkami z obsidiánu také unikátní. Bylo to jediné moai s očima, které jsem viděl.
Nejjižnější sopka Rano Kau, společně se sopkami Poike a Maunga Terevaca, stvořila Velikonoční ostrov. Rano Kau je
na jihozápadním pobřeží. Její jméno znamená "široký vulkán." Kráter obsahuje sladkovodní jezero o průměru as 1 km
a hloubce 280 metrů. Roste tam totorové rákosí, orobinec, sítiny, juncos a jiná vegetace, které tvoří plující ostrůvky na
povrchu jezera a prý unesou i váhu člověka.
U vchodu do Národního parku z nás vydřeli US$10. Otevřel se nám nádherný pohled na ostrůvky Motu Nui, Motu Iti,
a Motu Kao Kao na pozadí nejmodřejšího moře. Zároveň jsme získali novou perspektivu na kráter a trhlinu v jeho
kaldeře.
Stará obřadní vesnice Orongo sestává z nízkých obydlí, postavených z čedičových dlaždic čočkovitého tvaru připomínajících více sklípky, než obydlí. Orongo znamená "místo poslů," což mohl být odkaz na stěhovavé ptáky. Vesnice
kdysi sloužila jako hlavní obřadní středisko vyznavačů "ptačího muže" (Tangata Manu) a boha-tvůrce Makemake.
Ostrůvek Motu Nui, který se odsud zdál docela blízko, hrál v kultu ptačího muže velikou roli, protože rybáci sazovití
(můj překlad jména sooty terns) kladli svá vejce na tomto ostrůvku v srpnu a září. Podle legendy, kdo přinesl z
ostrůvku první neporušené vejce snesené tam rybáky, stal se ptačím mužem (náčelníkem ostrova), nebo měl právo
vybrat ptačího muže na příští rok. Kandidáti se museli spustit dolů z příkrých útesů, potom přeplavat úžinu plnou
žraloků, vyběhnout na ostrůvek a počkat si až první rybačka snese vajíčko, vzít jí ho a plavat zpět, proběhnout vlnami
příboje, které se tříští o pobřeží a pak vyšplhat zpět nahoru na příkré skály s neporušeným vajíčkem. Ten úkol byl
velice obtížný už jen sám o sobě, ale přirozeně ostatní kandidáti nechtěli, aby soupeř vyhrál a tak dělali co mohli, aby
mu rozbili buď vajíčko, nebo hlavu, nebo obojí. Soutěž se rychle proměnila v boj na život a na smrt. Kult ptačího
muže prý přežil až do konce 19. století a o těch, kdo byli dost šikovní na to, aby přinesli neporušené vejce rybáka
sazovitého se věřilo, že jsou zástupci boha Makemake na Zemi.
Sedm moai Ahu Akivi, všechny přes čtyři metry vysoké a každá o váze nějakých 12 tun, si je také dost podobných.
Podle výzkumníků začala jejich stavba kolem roku 1442 (krátce po bitvě u Lipan).

Hotu Matu’a byl první legendární kolonista a ariki mau ("nejvyšší náčelník" či "král") Velikonočního ostrova. Proč se
velký polynéský král Hotu Matu'a vydal na moře, aby plul k Velikonočnímu ostrovu? Jedna pověst říká, že dnes neznámou zemi Hiva (asi souostroví Markézy) postihla potopa. Podle druhé, nějaký Hau Maka v zemi Hiva viděl ve snu
budoucí zem krále Hotu Matu'a. Ve skutečnosti vyslal Hau Maka průzkumnou loď se sedmi mladíky, kteří měli prozkoumat ostrov, který viděl ve snu. Pluli směrem k vycházejícímu slunci. Po příjezdu na Velikonoční ostrov se členové
skupiny rozhodli vzdát se svého poslání a vrátit se do Hivy. Když už se chystali k návratu, uviděli u ostrůvku Motu Nui
dvojkánoi (se dvěma trupy jako kataraman) krále Hotu Matu'a. Ten a jeho skupina kolonistů zakotvili své dvojkánoe na
východní straně zátoky u pláže Anakena, v místě zvaném Hiro Moko. Druhá kánoe zakotvila na opačné straně zátoky
v Hanga o Hiro. S Hoto Matu'a přišel také zkušený stavitel Nuku Kehu. Ten postavil u Anakeny dům pro krále Hotu
Matu'a a další pro jeho ženu.
Jeskyně v Ana Te Pahu je zčásti zhroucený lávový tunel, původně o průměru asi 15 až 20 metrů. U vchodu, kde se
strop zřítil už dávno, je prostor asi 30 x 10 metrů, který tvoří malou zahradu, ve které rostou mimo jiné take
banánovníky. Tyto jeskyně sloužily jako obydlí.
Uprostřed Hanga Roa je supermarket, přirozeně odpovídající velikosti této obce. Vybrali jsme si sodovku a zmrzlinu.
Ceny byly dost vysoké. Benzín ale byl levnější než v naftou bohaté Albertě. V tržnici naproti měli skromný výběr
zeleniny, ovoce, ryb a velké množství suvenýrů.
Po nějaké době jsme zaslechli zvenčí hudbu. V nedalekém parčíku tancovali domorodí tanečníci. Nějaké místní starší
dámy dostávaly kytice. Z parku na představení koukalo dost diváků, ale jen místních. Na Velikonočním ostrově slavili
Mezinárodní den žen!
Dr. Petr Schubert

Naše budoucnost
Kasíno k nám bolo minulý rok znovu štedré, a
vďaka tomu aj naša organizácia mohla byť štedrá k
našim študentom.
Kritériá AGLC pre udelenie splnilo osem študentov, ktorí všetci dostali príspevok po tisíc dolárov.
Vzhľadom k terajsím poplatkom za štúdium síce
suma nie veľká, ale zato nie zanedbateľná. Že sa z
nej všetci patrične tešili je nakoniec vidno z
priložených fotografií. Škoda len, že nie všetci študenti si ju mohli vyzdvihnúť osobne.
Vzhľadom k veľmi reštriktívnym pravidlám
AGLC je toto jedna z mála foriem, kde naša organizácia môže ukázať našej mladej gene-rácii, že
máme záujem o nich, ako aj o ich zapojenie do
ďalšej práce. Dúfajme, že ich skoro medzi nami
znovu uvidíme.
MD







Společnost pro Vědy a Umění Edmonton
pořádá

v sobotu 4. dubna 2009 ve 3 PM,

 
 Church, 9540-83

v Edmonton
Moravian
Ave

Malování kraslic a pletení
velikonočních pomlázek


věková hranice neomezena
všichni jsou vítáni
 Co s sebou:

 


velikonoční náladu, šikovné ruce a váš úsměv

 

Registrace a informace o místě konání
u Kamily Moquin 780-437-4569, kamila@ualberta.ca

KOKOSOVÉ
LOPTIČKY
Čo potrebujeme:
350 gr piškót alebo Wafle Crumbs
100 ml mlieka
1 polievková lyžica krupice alebo hrubej múky
1 čajová lyžička škrobu (corn starch)
70 gr kokosovej múčky
100 gr masla
kardamom
lieskové oriešky
Postup:
V mlieku rozmiešame múku a škrob a uvaríme hustú kašu a do horúcej vmiešame kokos. Dáme do chladu a občas premiešame.
Maslo vymiešame s cukrom do penista a spojíme s vychladnutou kašou. Pridáme pomleté piškóty, trošku kardamomu
(ja používam max pol čajovej lyžičky) a podľa chuti rum alebo ovocný sirup. Ak je zmes priveľmi hustá , zriedime ju s
mliekom.
Z masy formujeme guľky a do každej vložíme oriešok (dobrá práca pre deti). Guľky sa lepšie tvarujú s mokrými rukami. Môžeme robiť aj guľky bez orieškov. Obalíme ich v kokose a môžeme poukladať do papierových košíčkov alebo
poukladať rovno na podnos.

LINECKÉ PEČIVO
Čo potrebujeme:
750 gr múky
420 gr mäkkého margarínu
210 gr práškového cukru
2 vajcia
1 balík vanilkového cukru
citrónová kôra z 1 citróna
Postup:
Všetky suroviny dáme do väčšej nádoby a rukami vypracujeme cesto. Ak je cesto príliš mäkké, prisypeme múku, ale len
po malých dávkach. Ak je cesto príliš tuhé a drví sa pridáme viac margarínu alebo vajíčko. Nikdy nepridávame žiadnu
tekutinu. Mne sa to stalo iba raz, asi to závisí od margarínu, ktorý nie je vždy rovnaký.
Cesto rozdelíme na štvrtiny. Každú štvrtinu vyvaľkáme na hrúbku 0.5cm a vykrajujeme s formičkami. Pečieme pri
teplote 190 st. Celzia asi 10-15 minút. Upečené pečivo spájame s lekvárom (najlepšie malinový domáci).
Môžeme posypať s cukrom.
Julka Reichelová

S vyřezávanými velikonočními vejci od Boženy
Mackové Vám přeje hezké a
barevné Velikonoce
Váš výbor
CZECH AND SLOVAK ASSOCIATION OF CANADA
#319, 9008-99 Ave, Edmonton, Alberta, T5H 4M6
Telephone: (780)478-1758; e-mail: edmonton.ab@cssk.ca
web site: www.cssk.ca
Členský příspěvek na rok 2009 (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.

