Zpráva z 61. Kongresu ČSSK v Montrealu
V sobotu 30. května 2009 zahájila Míša Fuchsová, předsedkyně
ČSSK v Montrealu, každoroční kongres Českého a slovenského
sdružení v Kanadě. Přivítala místopředsedu senátu České republiky
ing. J. Lišku, zmocněnce pro krajanské záležitosti V. Eisenbruka,
generální konsulku Ing. J. Jeslinkovou a všechny delegáty.
Poté převzal slovo dr. Gustav Plíva. Po minutě ticha na uctění
památky těch, co se už nezúčastní, se přednesly zdravice od výše
jmenovaných hostů. Pak za Sokol v Kanadě to byl dr. Josef Čermák,
za Masaryk Institute v Torontu Dagmar Vavrušová, za Nova Vize
(TV) Markéta Rešovská (Slepčíková).
Dr. G. Plíva poděkoval Ed. Brabcovi za vynikající práci na webových stránkách a přečetl dopis od M. Lišky
z Edmontonu (o zásluhách na změně stanov).
Slovo převzal Miloš Šuchma s informacemi ohledně voleb v České republice. Zástupkyně velvyslance min.
zahraničních věcí podala informace o finanční pomoci našim pobočkám na rok 2010 – na různé projekty a že
6. června bude český velvyslanec v Edmontonu a Calgary. Starý výkonný výbor odstoupil a byly ustanoveny
komise – ověřovací, návrhová a resoluční. Diskuze o překladu stanov skončila negativně.
Po obědě se sešly komise, návrh na nový výkonný výbor a předsedu přednesl Miloš Zach z Vancouveru.
Návrh byl schválen na 2 roky – novým předsedou je Miloš Šuchma. Členské příspěvky se nezvyšují. Kongres
2010 se bude konat ve Winnipegu (4. – 6.6.) Resoluční komise přečetla resoluce, které rozešle všem
pobočkám. Názory – odpovědi se budou očekávat do týdne po obdržení. Edmonton a Calgary by měli mít
častější komunikaci s výkonným výborem.
Na večerním banketu přivítala Míša Fuchsová také V. Eisenbruka, Ing. K. Žebrakovského (velvyslance Č.R.),
ministryni spravedlnosti provincie Quebec K. Weil a ministra immigrace Jasona Kenneyho.
Po večeři byly uděleny Masarykovy ceny dr. Hametovi, dr. Skamene, S. Zichermanové a J. Kuchařovi (všem
z Montrealu).
Nedělní zasedání zahájil M. Šuchma přivítáním
prof. Pavláska (syn prvního Čsl. Velvyslance v
Kanadě), který vzpomínal na založení ČSSK
roku 1939 právě zde, v Montrealu. Poté se ujala
slova Zuzana Hahnová na téma „Památník
obětem komunismu.“ Na závěr kongresu se
uskutečnila diskuze s představiteli České republiky – otázky zodpovídali ing. Jiří Liška a
Vladimír Eisenbruk. Poté Miloš Šuchma kongres ukončil.
Děkujeme pí. Fuchsové a pí. Košacké za
výbornou organizaci kongresu, ubytování, banketu a projížďku Montrealem.
V. + M. Krejčí

Za hokejem do Kanady
Představovala jsem si kluka jako knoflík a najednou přede mnou stojí
chlapec jako vrbový proutek.
Jmenuje se MATĚJ KOLÁŘ a je mu 13 let. Vida, hoch z Prahy a hraje
hokej v Kanadě. A protože je obránce, měl by to být kluk jako buk. Ale
opět, není …
Na moje „Ahoj“ odpovídá zdvořile „Dobrý den.“ (Inu, česká výchova
ke slušnosti se nezapře.)
Jak k tomuto setkání vůbec došlo, o tom nám poví Václav Krejčí, pokladník Edmontonské pobočky ČSSK. „Všechno to vlastně začalo
dopisem, který nám přeposlal náš Ústřední výbor. Edmontonský trenér
mladých hokejistů NAA VIPER 96 AAA Curtis Shenher v něm prosí o
pomoc se zaplacením školného pro českého hokejistu Matěje Koláře,
který zde měl hrát s týmem v jarní/ letní sezoně. Trenérovým přáním
totiž bylo, aby Matěj chodil do zdejší školy, byť jen na 2 měsíce. A tak se
náš výbor rozhodl, že ho podpoříme částkou 1000 dolarů. Všichni byli
opravdu rádi a musím říct, že naše rozhodnutí bylo správné – v cizím
prostředí to není jen tak a Matěj hraje dobře! Také jsme dostali děkovný
dopis od jeho otce.
„Chtěl jsem Vám spolu s mojí manželkou osobně poděkovat za Váš sponzorský dar na Matějovo školné.
S pozdravem Radek Kolář.“
Ještě zbývá chvilka, před hokejovým tréninkem, na malé povídání si s Matějem.
Jak dlouho budeš v Edmontonu?
Dva a půl měsíce. Hraji tady hokej a chodím do školy.
Líbí se ti tady?
Líbí. Když jsem dostal nabídku na tento pobyt, ani chvíli jsem neváhal, bylo to moje velké přání. Ale nejdříve jsem musel
přesvědčit rodiče …
Po skončení hokejové sezony jedeš asi
domů…?
Ještě si odskočím do Vancouveru a pak se
sejdu s našimi v Německu na letišti, odtud
budeme pokračovat na dovolenou.
Od tvého trenéra vím, že si tě vybral jako
nejlepšího hráče v Č.R. ve své kategorii. Co
ty na to?
No, snažím se. A hlavně, jednou bych se
chtěl, ve svém životě, věnovat pouze hokeji.
Tak držíme palce a přejeme mu, aby to
všechno vyšlo. Protože „profesionální
hokej“ je tvrdý chlebíček – plný dřiny a
odříkání…
Radka Mayerová

Aký je život v Mexiku?

Veselý.

Ak by som mala opísať jednu vlastnosť Mexičanov, ktorou sa odlišujú od iných národov, tak by som určite povedala:
milovníci fiest (osláv) a sviatkov – malých, veľkých, súkromných, náboženských, pracovných, či politických, na tom veľmi
nezáleží, hlavne aby bol dôvod na rodinné, či priateľské stretnutie a posedenie.
Rada by som opísala aspoň niektoré, ktoré som si ja osobne, počas môjho niekoľkoročného pobytu v Mexico City,
najviac obľúbila. Chcem len poznamenať, že Mexiko síce nemá žiadne oficiálne náboženstvo, ale rímsko-katolíci tvoria
takmer 90% obyvateľstva, a teda aj z náboženských sviatkov prevládajú hlavne kresťanské, do ktorých sa ale zaujímavo
zamiešali aj mnohé pred-hispánske indiánske tradície, čo ich robí veľmi jedinečnými.
Prvý veľký sviatok v roku, hneď po Novoročných oslavách, je sviatok Troch kráľov.
Piateho januára deti starostlivo odošlú nebeskou poštou listy trom kráľom. Napíšu zoznam hračiek, ktoré by chceli dostať, priviažu na balónik a pošlú. Pošta je to expresná,
takže v noci z 5. na 6. januára, už Traja králi môžu poroznášať deťom darčeky bez väčších
problémov, a nakoľko sú traja, dokážu toho doniesť oveľa viac ako Ježiško. Po obede
alebo večer sa potom stretne celá rodina, priatelia, susedia a hocikto, kto je práve na
blízku, pri Trojkráľovskej bábovke. Tá je zaujímavá tým, že sú v nej zapečené malé
postavičky z umelej hmoty, predstavujúce Ježiška (podľa veľkosti bábovky jedna alebo
viac). Každý sa musí postaviť a vlastnoručne si odkrojiť z bábovky (každý si môže odkrojiť kde chce), a potom pred všetkými skontrolovať či práve on nemá ”Ježiška”. Tí
šťastlivci, ktorí Ježiška nájdu, musia potom celú partiu pozvať 2. februára, na Hromnice
(Día de la Candelaria) na tamales a atole. Tamales – to je v kukuričnom, alebo banánovom
liste zabalená masa z bravčovej masti, kukuričnej múky a ďalších prísad (napríklad na slano sa pridáva kuracie mäso, chile,
mole, bravčové mäso a na sladko to môžu byť hrozienka, vanilka, jahodový sirup, alebo kúsky čokolády), a tepelne je to
upravené na pare. Atole je nápoj z kukuričného alebo ryžového škrobu a rôznych prísad – ako napríklad kakao, pomleté
vlašské orechy, jahodový sirup alebo vanilka (je to ako tekutý puding). Ani sa nesnažte zamýšľať nad kalorickou alebo
inou hodnotou tejto kombinácie, ale je to výborné, treba ochutnať.
Veľká Noc v Mexiku je tiež krásna. Chýbajú síce polievačky a šibanie, ale organizuje sa posledná večera a celý sprievod
znázorňujúci Krížovú cestu a umučenie Krista. Výberu predstaviteľa
Krista, Márie a Jozefa sa vždy venuje veľká pozornosť. Je to jedno
krásne divadelné predstavenie v uliciach každého mesta, mestečka, či
dediny.
V septembri Mexiko oslavuje Deň Nezávislosti. Šestnásteho septembra 1810 kňaz Miguel Hidalgo zvonením na zvonoch na jeho malom
kostole v mestečku Dolores začal vyzývať všetkých indiánov a mesticov,
aby začali vojnu za nezávislosť proti španielskym dobyvateľom. Vojnu
po niekoľkých rokoch ťažkých bojov úspešne vyhrali a v roku 1821, po
vyše 300 rokoch španielskej nadvlády, bola vyhlásená nezávislosť
Mexika. Mexičania sú veľkí národovci a tento sviatok s veľkou
hrdosťou oslavujú. Každý september je celé Mexiko vyzdobene vlajkami a národnými znakmi a v reštauráciách si, počas celého mesiaca,
môžete objednať jedlá vo farbách mexickej trikolóry, čo v praxi znamená, že zelená farba na tanieri to sú chile, kaktusové listy, a ostatná
zelená zelenina, červená – to sú väčšinou granátové jablká, no a biela
je smotana. Samotná oslava začína už 15. septembra pred polnocou,
kedy sa ľudia zhromažďujú na námestiach a v reštauráciách. O polnoci,
pri zvonení zvonov, niekto z prítomných kričí do mikrofónu ”Nech žijú

hrdinovia nezávislosti! ” a za tým hneď nasleduje !Que Viva Mexico! (Nech žije Mexiko!). A celý zhromaždený dav
odpovedá !Que Viva! (Nech žije!). V Mexico City, hlavnom meste Mexika, na najväčšom námestí na svete Zocale, každoročne tento slávnostný ceremoniál robí mexický prezident. Slávnostný ceremoniál končí pestrofarebnou show
ohňostrojov. No a potom už začínajú po celom Mexiku ľudové veselice, ku ktorým, aspoň v Mexico City, neodmysliteľne
patrí ohadzovačka vyfúknutými vajíčkami naplnenými múkou.
Druhého novembra sa
”oslavuje” deň mŕtvych.
Mexičania veria, že na Deň
Všetkých Svätých, sa mŕtvi
vracajú naspäť do svojich
pozemských
príbytkov.
Pozostalí pre nich krásne
vyzdobia nielen cintoríny
ale aj svoje domy (v
domoch nesmie chýbať
malý oltárik) a nachystajú
plné stoly ich obľúbených
jedál, krabičku obľúbených
cigariet, karty, ktoré radi
hrali, pivo, tequillu, a pan
de muerto (chlieb mŕtveho), ktorý sa pečie
špeciálne len na tento sviatok. Pan de muerto je sladký, tvarom sa podobá na
bochník
chleba,
ale
predtým ako sa upečie, sa
vyzdobí kúskami cesta v
tvare kostí. Táto hostina sa pripravuje doma a v menších rozmeroch aj na cintoríne. Najskôr sa celá rodina stretne na
cintoríne, kde (často krát pri živej hudbe Mariachis), hrajú a spievajú mŕtvym ich obľúbené pesničky, a nechýba ani tanec
priamo pri hrobe nebožtíka. Z cintorína sa väčšinou ide do kostola pomodliť sa za všetkých mŕtvych, no a potom sa všetci vrátia domov a vo veselej nálade, pri jedení a pití všetkého, čo im mŕtvi ”nechali”, s láskou spomínajú na všetkých
nebožtíkov.
V decembri prichádzajú Vianoce, a ešte pred nimi Las Posadas. (Posada by sa dalo preložiť ako prístrešok, alebo nejaké
miesto kde sa dá prenocovať. V dnešnej modernej španielčine sa už slovo posada takmer nepoužíva, nahradilo ho slovo
”hotel”). Takže aby som sa vrátila k Posadám, už začiatkom decembra si všetci vyzdobia vianočné stromčeky, a veľkou
tradíciou je pod stromčekom postaviť Betlehem. Keď je všetko pripravené, môžu začať las posadas. Posady začínajú 9
dní pred Vianocami, posledná posada je 24. decembra. 9 posád zobrazuje 9 dní putovania Márie a Jozefa z Nazaretu do
Betlehema kde si našli prístrešok. Počas týchto 9 večerov sa schádzajú rodiny, priatelia, susedia a vôbec kto chce, spievajú sa koledy a rozbíjajú sa piňaty, naplnené sladkosťami, ovocím, a drobnými hračkami. No a potom, 25. decembra ráno
príde Ježiško a donesie všetkým, čo poslúchali a boli dobrí, darčeky.
Tak, toto bola aspoň malá ukážka, ako veselo prežívajú Mexičania jeden mesiac za druhým. K tomu ešte samozrejme
treba pridať narodeninové oslavy, oslavy menín, sem tam nejaké krstiny, prvé sväté príjmania, birmovky, u dievčat veľmi
honosné oslavy pätnástich narodenín, svadby, celonárodná oslava menín mexickej patrónky sv. Guadalupe, atď. Na záver
stručné zhrnutie: život v Mexiku je jedna veľká fiesta, a niečo veľmi dôležité, vždy v kruhu rodiny a priateľov.
Iveta Sosová

Poděkování zarámované společenskou zábavou
Byl to zase jeden z povedených večerů…
Sešli jsme se v hojném počtu v sále Victoria
Soccer Club v sobotu večer čtvrtého července, abychom aspoň trochu, oslavili lidi,
kteří naši organizaci věnují síly a především
svůj čas.
Poděkování od našeho předsedy Jaromíra
Mayera se dostalo: Frantovi Hanušovi za
pořádání golfového turnaje, manželům
Aleně a Zdeňkovi Hubičkovým za péči o
kuželkovou ligu, učiteli tance Alanu
Morrisovi nejen za jeho výuku, ale i za
trpělivost, kterou s námi měl a má, pokladníkovi Václavu Krejčí a jeho ženě Marušce
za skvělé vedení našeho účetnictví,
Karolovi Pinterovi za práci místopředsedy
a v neposlední řadě to byli Radka
Mayerová a Miro Durec za Edmontonský
Zpravodaj. A náš předseda – jehož hudební skupina nám vyhrávala celý večer?
Karol Pinter pronesl k němu – o něm
vřelý děkovný proslov.

No a pak už jsme si jenom povídali a
tančili…
(Ozvaly se hlasy, že bychom takový
večírek měli pořádat častěji.)
JRM
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Vyrazili sme skoro ráno o siedmej od Bonnie Doon. Pár kvapiek dažďa pomohlo niektorým chvíľu
si pospať, ale po káve v Red Deer už sa všetci kochali krásou rannej prírody. Po viac než šiestich
hodinách sme dorazili do cieľa - Crowsnest Pass. Mestečko sa zapísalo do histórie Alberty troma
najväčšími katastrofami: Frank Slide r. 1903,
kde zahynulo viac ako 90 ľudí. Turtle mountain sa zosunul 29. apríla o štvrtej hodine
ráno. 82 miliónov ton kameňa zasypalo celé
údolie v šírke troch kilometrov štvorcových
za necelých sto sekúnd. Banský výbuch r.
1910 a ďalšie nešťastie v bani r. 1914
dovŕšili tragédiu, kedy 189 baníkov zahynulo. Medzi obeťami boli aj naši krajania Češi, Slováci a Moravania. Tento smutný
príbeh sa denne premieta návštevníkom, aby
nezabudli na tých, ktorí kliesnili cestu
ďalším emigrantom. Podrobne sme si prezreli ostatné časti galérie. Na záver spoločná fotka pri
pamätníku padlých krajanov a odchádzame sa ubytovať. Dobrá večera a prijemné prostredie
hotela nám pozdvihlo náladu.
Dobré ráno! A je tu sobota - druhý deň výletu.
Po výdatných raňajkách šup do autobusu a ide
sa na Waterton Lake. Tí, čo ste to nevideli,
môžete nám závidieť: bezoblačné nebo, čistá
voda, na vode loď a my na lodi. Krása!
Nádhera! Niekto tam hore nás má skutočne
rád. Po viac než hodine plavby sme sa dostali
na druhú stranu jazera - do Montany. O čom

sa debatovalo neprezradím, len podávam
niekoľko stručných informácií: V roku 1932
Waterton Lakes National Park [AB, Kanada]
bol spojený s Glacier National Park
[Montana, USA] ako prvý svetový medzinárodný Peace Park, ktorý sa rozprestiera na
hranici dvoch štátov. Jazero je najhlbšie v
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Skalnatých horách a právom ho nazývajú "perlou". Ešte na
skok do hotela Prince of Wales, aby sme mali nejaký čas na
Red kaňon. Príjemne unavení a doštípaní od komárov sme
sa vrátili späť do hotela. O zážitky sme sa čestne podelili pri
večeri i v spoločenskej miestnosti určenej našej skupine.
Tretí deň - ide sa domov! Kufre a tašky sme hneď po raňajkách naložili do autobusu a vyrazili smerom do
Edmontonu. Ešte jedna zastávka v Kootenai Brown
Pioneer Village. Tento skanzen nám umožnil nahliadnuť do
života ľudí - pionierov, ktorí sa podieľali na budovaní

Kanady v drsných podmienkach divokého západu.
Malé domčeky, banka, škola,

dielne... to najzákladnejšie pre
život komunity. Na záver pár
fotiek z prekrásneho prostredia a
sadáme do autobusu.
Každému sa výlet páčil a
pôjdeme aj nabudúce. To, že
nám autobus trošku zaštrajkoval
v Airdrie, patrí predsa k výletu,
nie? Hlavne, že sme šťastlivo
došli domov do Edmontonu.
Eva Pechyová

CESTOVÁNÍ PO MUSLIMSKÉM EGYPTĚ
OBRAŤ SVOU TVÁŘ K SLUNCI A VŠECHNY STÍNY PADNOU ZA TEBE! To je egyptské
přísloví, které nám opakovala naše průvodkyně, 60tiletá Češka, která prožila 14 let v Alexandrii s
manželem, který tam byl v diplomatické službě. Historii, místní řeč i zvyky znala bezvadně, naše
paměť bohužel hodně z jejího vyprávění zapomněla. Ale zážitky z Egypta nám zůstaly.
Při návštěvě Prahy se nám podařilo u cestovní kanceláře Exim zajistit 15tidenní poznávací zájezd
Egyptem. Z Prahy jsme letěli do Hurghady, turistického města na pobřeží Rudého moře, jen několik
desítek let starého. Tam jsme pět dní odpočívali na břehu azurově modrého moře s pláží s oranžovým
pískem. Cesta Egyptem začínala šestého dne brzy ráno odjezdem do města Safagy, nacházejícího se
60 km jižně od Hurghady, kde se řadil konvoj autobusů a aut osobních i nákladních, které jen za
doprovodu turistické policie mohou cestovat Egyptem. Ze Safagy jsme jeli čtyři hodiny do města
Luxoru na východním břehu Nilu. Devadesát procent Egypta je poušť, zeleň se nachází jen kolem
řeky Nilu a nilských kanálů. Prší tam jen
málokdy, všechna pole, zahrady a zelené prostory jsou tedy závislé na zavlažování z Nilu. Za
Safagou jsme projeli skalnaté pohoří Mukatan.
Před obědem jsme dorazili do Luxoru, města se
150 000 obyvateli, kde jsme nastoupili na loď,

která nám byla na pět dní hotelem. Hned odpoledne
jsme vyrazili na prohlídku chrámu v Karnaku, severní část bývalých Théb. Na jižní části se nachází
Luxor.
Rozsáhlý Karnacký chrám, zasvěcený bohovi
Amonovi, jeho manželce Mut a synovi Khonsu,
budovali a rozšiřovali četní faraoni po 1 300 let.
Hlavní síň je podpírána 134 ohromnými sloupy
zdobenými rytinami, na vrcholu každého by mohlo
stát 50 lidí. Za časů 19. dynastie, více než 1 000 let
před Kristem, pro Karnacký chrám pracovalo pres
80 000 lidí – kněží, strážců, služebnictva a okolních
rolníků. Dnes se tam tlačí davy turistů, kteří obdivují dovednost řemeslníků, kteří žili před dávnými lety.

Až večer za tmy jsme dorazili do Luxorského chrámu, jehož hlavní hala, 25 metrů dlouhá, je zdobena řadami sloupů, stěny jsou pokryty rytinami. U vchodu se nacházejí dvě ohromné sedící sochy
Ramsese II a v dnešní době už jen jeden obelisk. Druhý byl v roce 1833 darován egyptským králem
Francii a stojí dnes v Paříži na náměstí de la Concorde. Luxorský chrám je spojen s Karnackým
dlouhou ulicí, lemovanou sfingami s beraními hlavami. Po večeři následovala projížďka
koňmi taženými drožkami úzkými ulicemi
Luxoru, kde před chudými krámky, jejichž
zboží bylo vyloženo i na zemi na chodnících, si občas hrály děti. Při zastávce v
malé restauraci na kávu nebo čaj bylo
možno vyzkoušet vodní dýmku. Bylo pomalu životu nebezpečné jet drožkami, které
nebyly udržovány; kola některých hrozila
upadnutím. Jeden koník dokonce padl na silnici únavou a jen čtyřem mužům se podařilo ho postavit znovu na nohy.
Druhý den časně ráno jsme jeli do Údolí
králů a královen. Údolí králů se nachází pod strmými pískovcovými skalami nedaleko Luxoru s
Údolím královen na opačné straně stejného skalnatého hřebene. Pohřebiště faraonů v tomto údolí
začal Tutmose I (asi 1 500 B. C.), který chtěl být pohřben ve skrytém místě, ne v monumentální
stavbě, jako předešlí faraoni v pyramidách. V dnešní době bylo v tomto údolí objeveno 62 hrobů
faraonů, mnohé další mohou být ještě skryty v písku. Ne všechny jsou dostupné návštěvníkům, naše
vstupenka nás opravňovala k návštěvě tří. Betonovým vchodem jsme vešli dovnitř a po schodech
prošli chodbou do místnosti určené pro sarkofág. Z hlavní chodby odbočovaly malé chodbičky,
určené k uskladnění věcí, které si faraon s sebou bral na onen svět. Stěny byly pokryty rytinami, znázorňujícími faraona za doprovodu bohů a provázeny úryvky z Knihy mrtvých, dávající faraonovi
návod, jak se má chovat při vstupu do podsvětí. V nedalekém údolí královen bylo objeveno doposud
80 hrobů. Byly tam pochovávány nejen královny, ale také nezletilí synové faraonů. Údolí vévodí třípatrový terasovitý chrám královny Hatshepsovet s mnoha sloupy v průčelí, jehož zadní část je vtesaná do skály. Královna Hatshepsovet (asi 1 400 B. C.) byla více milovníkem umění než válek. Vyslala
poselstvo do Puntu (dnešní Somálie), které jí odtamtud přivezlo stromy a květenu, které zdobily
zahradu před chrámem. V té době ještě nebyl Egypt pouští, dnes je v okolí paláce jen suchý písek.
Faraonové se domnívali, že v podsvětí budou potřebovat i svoje rádce a služebníky. Nedaleko obou
údolí se nachází třetí, údolí aristokracie. Hroby jsou jednodušší, vyzdobené rytinami, které znázorňují denní život. V nedaleké vesnici Nové Kurně žili řemeslníci, kteří hrobky stavěli a vyzdobovali.
Okolo roku 1 000 B. C., kdy při chaosu, který následoval rozpad tehdy vládnoucí dynastie, řemeslníci hrobky vykrádali.
Na cestě do Asuánu jsme se zastavili u chrámů v Kom Ombo, Edfu a Philae, přebudovaných nebo

i nově vybudovaných za vlády Alexandra Velkého a Římanů. Alexandr Veliký přišel do Egypta v roce
332. Přijal egyptský způsob života i náboženství, přispěl k rozkvětu země, na severním pobřeží nechal
vybudovat přístav Alexandrii. Po jeho úmrtí se stal vládcem Egypta jeho generál Ptolemaios, který
založil dynastii, jejímž posledním vládcem byla Kleopatra. Také jsme se zastavili u Memnonových
kolosů, pozůstatků z chrámu faraona Amon-Ofise.
Jsou to dvě ohromné sochy sedícího faraona, 20
metrů vysoké, z nichž jedna, poškozena zemětřesením, vždy ráno “zpívala” do doby, než byla její
prasklina Římany opravena.
Asuán v jižním Egyptě byl naším posledním přístavem. Nacházejí se tam vlastně dvě přehrady.
Stará byla postavena Brity v letech 1898 až 1902, v
té době byla největší na světě. Časem nedostačující,
byla nahrazena novou. Měří 3830 metrů a je 111
metrů vysoká. Vytvořila největší umělé jezero na
světě, Nasserovo. Z Asuánu, opět časně ráno v
konvoji, jsme jeli do Abu Simbel na jižní hranici
Egypta. Nacházejí se tam dva chrámy, Ramsese II a
jeho manželky Nefertary, které musely byt
rozřezány na kvádry a přemístěny, aby nebyly
zaplaveny vodami přehrady. Majestátné čtyři sedící
sochy Ramsesa II, dvacet metrů vysoké a čtyři
metry široké, se nacházejí u vchodu do jeho chrámu, který má 3 části. V první hale je řada ohromných soch Ramsese II, na stěnách výjevy z jeho
vítězné bitvy s Chetity, druhý sál je podpírán
sloupořadím a vyzdoben rytinami, ve třetí, malé místnosti, jsou tři sedící sochy bohů, kterým byl
chrám zasvěcen, spolu se sochou sedícího Ramsese II. Chrám byl vyhlouben ve skále tak, že 21. března a 21. září dopadaly sluneční paprsky hluboko do chrámu na sochy Ramsese II a dvou bohů, na
třetí sochu, boha tmy Ptaha, paprsky nedopadly. Chrám byl tak mistrně přemístěn, že i dnes, v tyto
dny, sluneční paprsky dopadají na tři sedící sochy. Vedlejší, menší chrám Nefertarin, zasvěcený
bohyni Hathor, působí stejně impozantním dojmem.
Rozloučili jsme se s Asuánem a večerním lůžkovým vlakem odjeli do Káhiry. Na nástupišti, kde
jsme čekali, okolo nás projížděly vlaky s rozbitými okny, roztrhanými žaluziemi, špinavé a postříkané
blátem, přestože tam prší jen zřídka. Trnuli jsme hrůzou, do jakého vagonu budeme nastupovat.
Naštěstí byl poměrně čistý, nejen s dvěma lůžky v kabině, ale i s umyvadlem s jakž takž tekoucí
vodou.
Dokončení příště
Hana Boštíková

Děti zase tábořily
Letní tábor v Camp Van-Es na Cooking lake byl letos obsazen dětmi od 3 - do 11 ti let.
Kouzelné prostředí, chaty v lese, společenská hala, krytý bazén, to vše kousek od Edmontonu.
Bohatý program byl připraven Věrou, Boženou a Petrou, dělání jmenovek
z koleček dřeva, malování triček; tvoření s modelínou (ohromná fantazie!),
malování a budování ptačích budek.
Krytý bazén byl k dispozici každý den, kam se ta drobotina nejvíce těšila, a
pochopitelně pískoviště bylo jejich oblíbené místo!
Dělali jsme hezké procházky k jezeru, budovali baráčky pro vily a skřítky
z materiálů co se našly v lese a ozbrojeni schránkami na hmyz (bug houses)
hledali housenky, brouky a peříčka. Hráli jsme hry a zpívali.
Přijela nás navštívit Radka s Edou, který natáčel film o tom, jak si v táboře
vedeme.
Poslední večer Maria Illešová přivezla "Service dog" - pracovního psa
DORU, na které nám předvedla, jak se cvičí psi, aby pomohli slepým a
postiženým lidem. Pochopitelně si to šly děti vyzkoušet se zavázanýma
očima, aby je DORA, jako slepé, bezpečně převedla z místa na místo.
Nesmírně poučné pro nás všechny a za to ji moc děkujeme!
Závěrem večera byl táborák, na kterém se podílel Vlasta s Vaškem a nad dobře hořícím plamenem děti opékaly a
pálily marshmallows. Večer u ohně nás také
navštívili přátelé z našeho spolku.
Počasí nám celých 5 dní přálo, neboť většinou bylo
teplo a sluníčko a občas nějaká ta kapka deště nevadila.
V kuchyni nám obětavě vařily Hana Sýkorová a
M a r u š
Krejčí
s
pomocnicí
A n n o u
Limonovou.
Mnohokrát
jim děkujeme
za
výborné jídlo a dobroty, které pro nás připravovaly, neboť na zdravém
vzduchu moc chutnalo!
Děti se už těší na příští rok, že zase do tábora pojedou!!!
P. S. Potřebujeme kuchařky na příští rok - hlaste se!!!!

Božena Macková.

Elk Island
National Park
Text a foto Edward R.V. Brabec
Máte-li v sobotu nebo v neděli odpoledne volno, zajeďte se podívat do Elk Island National Park, který leží asi
3/4 hodiny východně od Edmontonu, severně od dálnice č. 16 - Yellowhead. Nemůžete přejet, výrazný poutač vás
zavede přímo k bráně parku.
Málokdo ví, že tento park byl v Albertě založen jako jeden z prvních v roce 1913, avšak jako chráněná přírodní rezervace, bylo toto území o rozloze 194 km čtverečních, v seznamu již od roku 1899 pod názvem The Cooking
Lake Forest Reserve. Není velký, ale v hustotě zvěře, která v parku žije, je na druhém místě ve světovém žebříčku,
hned za parkem Serengeti v Tanzanii.
Budete-li mít štěstí, uvidíte stáda bizonů, kterých je podle posledního sčítání asi 400. Jsou to skuteční potomci
původních bizonů, kteří se v milionových stádech proháněli po severoamerických prériích. Na podzim, v době páření
vysoké zvěře, můžete potkat losa, jelena vapiti a jelence viržinského. Doporučuji zůstat na vedlejší cestě v autě a
navečer naslouchat zvukům lesa. Uslyšíte hvízdání jelenů i vytí kojotů. Postůjte v klidu u jezírek nebo tůňky a uvidíte
bobra v pilné práci!
Západ slunce u jezera Astotin bývá úchvatný a může vhodně zakončit váš piknik u jednoho z připravených stolů.
Nedaleko také naleznete originální stavbu ukrajinských osídlovatelů z počátku minulého století. Nezapomeňte
navštívit vyhlídkové místo u jezera Tawayik, kde můžete pozorovat ptactvo z pěkné pozorovatelny. Nedaleko můžete
také rozjímat na lavičce, na které seděl i papež Jan Pavel II.
Pokud se budete vracet domů již za šera, dávejte pozor na bizony, kteří vyhledávají vyhřátou vozovku a s oblibou na ni odpočívají ve velkých skupinách. Mějte stále na paměti, že to jsou divoká zvířata, i když mají takové pěkné
čumáčky! Devadesát procent zranění neopatrných turistů zvířaty v Kanadě způsobuje právě bizon.
Přeji vám pěkný zážitek a mnoho hezkých fotografií, které v parku ulovíte!

Odpočívající bizon

Volavka modrá při lovu

Nasbíráno na pikniku
Ham and cheese ball
250g of Cream Cheese, softened
2 cans of flaked ham
2 tsp. dried chives
2 tsp. lemon juice
1/2 tsp. worcestershire sauce
1 cup chopped fresh parsley
Put cream cheese and ham in small ball. Beat
or mash until well mixed. Add chives, lemon
juice and worcestershire sauce. Chill for at
least 1 hour. Shape into a ball. Roll ball in
parsley or nuts until coated. Serve with crackers.
Enjoy, love Alice Šup

Vlašský Šalát
(Všeobecne známy recept... - tak, ako ho robím ja.)
2-3 zemiaky (asi 200g), uvarené v šupke, olúpané,
vychladnuté (Yukon Gold sú veľmi chutné, len pozor,
aby neboli príliš mäkké - rozvarené),
200 g údenej šunky (tučné odrezať!),
200 g sladkokyslých uhoriek (vyskúšané, dobré a
lacné sú “Baby Dill Pickles” - Superstore “No Name”,
200 g cibule (lepšie je použiť menšie cibuľe, lebo
majú tenšie lupienky a tak sa, prirodzene, dajú
posekať na drobnejšie!
4-6 polievkových lyžíc majonézy - podľa chuti
(najlepšia je nesporne plnotučná “Hellman’s Real
Mayonnaise”!)
Prísady posekať na malé kocky (zemiaky asi 4mm, ostatné ešte drobnejšie) a zmiešať s
majonézou. Nechať v chladničke odstáť najmenej 2 hodiny, lepšie do druhého dňa.
Martin Červeňan

K 70. výročí založení Českého a
slovenského sdružení v Kanadě
nám Juliana Reichelová upekla
skvělý dort
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. Cena $3.- za číslo.

