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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 2010 (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.

Svět je tady od toho, aby se vymaloval
Soudě podle toho, jak miluje vodní toky a plochy všech druhů, musela být
Mirka Adlerová v některém ze svých předchozích životů ryba.
Soudě podle toho, jak moc se nachomýtá kolem nejrůznějších druhů věd a
umění, která zvládává jedno za druhým, musela být Mirka Adlerová v některém ze svých předchozích životů kamarádkou samotného Leonarda da
Vinciho.
A taky mohla úplně klidně být v některém ze svých předchozích životů
švarnou cirkusačkou. To proto, že k výtvarnému umění prvně pořádně
přičichla někdy v páté třídě, kdy žáčci dostali za úkol namalovat obálku
knížky Eduarda Basse Cirkus Humberto. Návrh, který nakreslila Mirka,
tehdy ještě Chládková, skončil v celostátní soutěži o nejlepší obálku nového
vydání knížky na prvnim místě.
Praktický život byl více či méně klikatější: má z Prahy universitní vzdělání
jazykozpytecké jako překladatelka a tlumočnice angličtiny a francouzštiny.
Svojí diplomovou prací o srovnávacích překladech knížky Větrná hůrka
(Wuthering Heights) se také zapletla do řemesla svého chotě, profesionálního pisálka. Ze srovnání vyšla moc dobře, možná i vítězně. Manželovi se to
prý nemá připomínat.
Současně ale také tančila v polo-profesionálním Vysokoškolském uměleckém souboru, což byla skupina, která jako
první přivedla do tehdejšího Československa taneční techniku Marthy Grahamové.
Takto vyzbrojena se stala sólistkou v Černém divadle Jiřího Srnce, kde se oklikou vrátila k výtvarnému umění a jeho
praktickému použití. Všichni členové divadla se více či méně podíleli na tvorbě výtvarné stránky představení, což byla
stránka pro tento způsob vyjadřování ohromně důležitá.
Mimochodem, takto vyzbrojenou ji jednou její manžel, tehdy redaktor jednoho oblíbeného českého časopisu, poprosil,
aby při zájezdu Černého divadla do Amsterdamu navštívila právě otevřené museum Vincenta van Gogha a udělala o
něm reportáž, založenou na rozhovoru s kurátorem musea. Udělala tak lépe než by to kdy dokázal její manžel, ale
tomu se ani tohle nemá připomínat.
Pak přišel odchod do Kanady a úplně nové
začátky. K těm patřil návrat k tanci jako učitelka a
později také majitelka škol v Britské Kolumbii a
dnes tady v Edmontonu. Patřilo k nim studium
kinesiologie (věda o pohybu) na Simon Fraser
University ve Vancouveru. Ba dokonce, po
vážném poranění kolene na sjezdovce nad
Whistlerem, k nim patřilo studium alternativní
medicíny. Člověk nevěděl, zda se bude kdy
schopen vrátit k tančení, takže …
Jenže život je zběsilec, a ten ji neustále a vytrvale
táhl zpátky k výtvarnému umění. Ať už šlo o
tvorbu kostýmů pro její tanečnice a tanečníky,
nebo o výrobu rekvizit či řešení jeviště pro
nejrůznější vystoupení, tužka, blok, štětce a barvy
byly stále součástí její každodenní výzbroje.

Jednou, před půl tuctem let, se Mirka nechala
strhnout k návštěvě kursu čínského malování.
Začala výtvarné umění zcela vážně studovat,
absolvovala řadu nejrůznějších kursů a škol
(Grant MacEwan, ARTRA, Edmonton Arts
Institute), stala se členkou uměleckých organizací Harcourt House a Society of Western
Canadian Artists, ale hlavně: malovala a malovala
a malovala.
A maluje a maluje a maluje.
Nejvíce ji baví příroda. Moře, řeky, jezera, rybníky i velikáni ve Skalistých horách. Aby si
někdy mohla vychutnat trochu kontrastu ve
srovnání s divokou přírodou západní Kanady,
vozí si Mirka své malířské náčiní i při pravidelných návštěvách Čech - a Evropy vůbec.
Neboť svět je tady od toho, aby se vymaloval.
Ostatně, vzorek prací Mirky Adlerové jste viděli
na výstavě, kterou uspořádala při příležitosti
nedávné výroční schůze ČSSK.
Chcete-li vidět další, navštivte její elektronickou
výstavu na internetové adrese: www.mirka-adlerart.com. Uděláte jí tím radost, a doufejme, že
uděláte radost i sobě.
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J oz e fs k á z á ba v a v Ca lg ar y .
Marec-poberaj sa starec-hovorí známe
slovenské porekadlo.
Zima stratila svoju moc a odovzdala
žezlo Vesne. 21. marec-začiatok dennej rovnodennosti.
19. marec-v kalendári Jozef.
Azda ani v jednej našej rodine
nechýbalo toto meno, a preto oslavoval celý národ. Na dobré tradície sa
nezabúda, a tak sme sa vybrali do
Calgary na Jozefskú zábavu.
V sobotu ráno o 10 hodine sme
vyrazili z Edmontonu. Príjemné
počasie, výborná nálada, dobrá cesta.
Ako vždy-zastávka na obed v Red
Deer a potom plnou parou do cieľa
stanice.
Ubytovali sme sa v hoteli, vybalili veci, trochu odpočinuli a vyrazili na bál. Blúzky, sukničky , korálky... obleky, kravaty...
a sme v obrovskej sále. Hostia vpravo, domáci vľavo. Po priateľskom privítaní nasledovala slávnostná večera. To vám
bolo!!! Tu nejde, vážení a milí, len o kvantitu, ale hlavne o kvalitu. Perfektné domáce jedlo; kapusta a knedlík, zemiakový šalát a rezne, pečené mäsko, zákusky... Človek nevedel, čo skôr. Od stolov sa ozývalo; "Ten bramborovej salát je
výbornej, mňam, mňam... tie rezne sú báječné!"
Sme národ pracovitý a hladný, preto zdolať plný tanier nebol nijaký problém.
Sme národ, ktorý sa vie baviť. Ako ináč než pri dobrej muzike. Calgarská hudobná skupina Jana a Danny sa uviedli
pesničkou Malý přítel z města N, a tým vyzvali na parket naše tanečné páry. Tanečníci sa točili, sukne vlnili a pesničky
sa spievali celý večer až do polnoci. V
jednej prestávke sa Radka Mayerová a
Edo Brabec predstavili divákom scénkou Hastrman, ktorou pobavili všetkých
prítomných. Odmenou za to bol dlhý
potlesk.
Presne o polnoci sme sa rozlúčili s
domácimi a odišli spať do hotela,
pričom zábava a hudba pokračovala do
rána. Nie všetci išli spať; niektorí skalní
ešte vysedávali po izbách, triedili zážitky
a dojmy, spomínali na podobné podujatia a nadránom si trošku pospali. Veď
sme na výlete, nie?
Ráno budíček a o 10 hodine raňajky. Po
nich odchod domov, ale cestou ešte stojíme v downtowne, aby sme si prezreli

Calgary z vyhliadkovej veže. Pekný je
pohľad na svet z vtáčej perspektívy,
keď žijeme na rovine ako zrkadlo.
O 13-tej zraz pri autobuse. Zrazili sme
sa všetci, len autobus neprišiel. Kto tam
bol, vie všetko. Pre ostatných, čo tam
neboli, len toľko; nič vážne sa nestalo,
len pre malú mechanickú poruchu sme
museli dlhšie čakať na ďalší autobus a
nového šoféra. Ale potom sme sa

bezpečne dopravili do
Edmontonu. To však
patrí k výletu a nič nás
neodradí od toho, aby
sme išli aj na budúce po
dalšie nezabudnuteľné
zážitky do kytice
spomienok.
Eva Pechyová

Raz, dva, tri, čača...
raz, dva, tri...
veselo všetkým v Calgary.
Krúťme sa dokola,
aby sranda bola.
Raz, dva, tri, čača...
raz, dva, tri...
tanečník Alan zavelí.
Krúti sa Jozef, Anička
Vierka
a večer potom nezavri dvierka!
Raz, dva, tri, čača...
raz, dva, tri...
veselo bolo v Calgary.
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Můj dědeček – český námořník
Vždycky jsem věděla, že máme nějakou vzdálenou rodinu ve Spojených státech, přesněji v Kalifornii.
A najednou přijeli na návštěvu do Prahy! Můj drahý, hodně vzdálený bratranec Larry se snažil ze všech sil domluvit se
česky. O to víc to bylo obdivuhodné, protože – narozen a vyrůstající v Kalifornii – se česky učil pouze
odposloucháním své babičky, paní Svobodové. (kterou jsem ještě také znala.) Návštěva se celkem vydařila, všichni se
vrátili domů. A Larry mi pak psal české dopisy!
Do smrti smrtoucí nezapomenu na jeden z nich – byl totiž
nesmírně roztomilý. Larry se právě vrátil z lyžování na
horách a protože hodně svítilo sluníčko, všichni byli pěkně
spálení. No jo, ale jak to napsat správně česky! Larry si
věděl rady – vzal si k ruce český slovník a napsal všechny
výrazy, které tam našel. Takže věta zněla: ”Vrátil jsem se z
hor opálený, spálený, zapálený, upálený, uhořený, vpálený...”
Jinými slovy, vyber si co chceš, co se tam hodí, co tam vlastně patří.
No a pak před nedávnou dobou mi Larry sdělil, že se zabývá
pátraním po svých předcích.
A tak také vzniklo celé tohle povídání.
Radka
Lar r y Svoboda s manželkou Sharon
Dlouho potom co můj český otec zemřel, objevil
jsem palubní denník mého dědečka. Založena
mezi rodinnými fotografiemi a pamětihodnostmi
přišla na světlo světa malá hnědá knížka, ručně
psaná v češtině. Rozeznal jsem jméno autora,
mého dědečka Josefa Svobody, kterého jsem
nikdy nepoznal, protože zemřel před mým
narozením.
Můj otec, Alois Svoboda, který už je také po
smrti, se nikdy nezmínil o denníku svého otce,
přestože se mnou často mluvil o dědečkovi, kerý
zemřel v roce 1924 a tento denník čekal na své
objevení do roku 2010. Pochopitelně moje zvědavost stoupala, jakmile jsem rozeznal dědečkovo
jméno a přečetl si datum – září 1898.
I přes mou omezenou schopnost číst v češtině,
navíc ručně psané češtině, vzrušilo mne poznání,
že vlastním osobní záznam mého dědečka Josefa
Svobody z paluby „Saida“, lodi patřící RakouskoUherskému námořnictvu. Můj dědeček, tehdy
šestnáctiletý, pracoval na palubě této lodi jako
námořní poddůstojník v době před první světovou válkou a dlouho před vznikem
Československé republiky. Začal jsem rozumět
jak se mladý Čech mohl stát námořníkem, i když

jeho rodná země nehraničí s žádným oceánem.
Tento palubní denník popisuje dědova námořní dobrodružství na lodi „Saida“ která vyplula z Pulje (nebo Pula) v
Chorvatsku, cestovala přes Suezský průplav, podél východního pobřeží Afriky a pak přes Indický oceán do Freemantle v
Austrálii a konečně směrem na sever do Šanghaje v Číně. Chtěl jsem vědět více o něm a časovém úseku, který strávil na
palubě této lodi klasifikované jako korveta.
Spolu s denníkem objevil jsem také velkou, starou a časem zažloutlou fotografii posádky lodi, bohužel bez jakéhokoliv
ručního popsání. Pečlivé studování fotografie mi umožnilo rozpoznat, že všichni námořníci mají čepice se jménem „SMS
Schwartzenberg“. Používaje toto jméno při dalším hledání (v publikaci Námořní politika Rakousko-Uherska 1867-1918
od Lawrence Sondhaus) zjistil jsem, že „Saida“ byla listována jako korveta a její poslání bylo cestovat na Dálný Východ
ochraňovat koloniální zájmy Rakousko-Uherského mocnářství. Pochopitelně chtěl jsem vědět, která z mladých tváří na
fotografii patří mému dědečkovi. Jistotu nemám, ale cítím s určitostí, že tam je a dívá se zpět na mně.
Laurence Svoboda
Westlake Village, California
(Do češtiny převedl Jiří Košut)
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BUĎ POŽEHNANÁ – JATERNIČKA DOMÁCA
Nebol medzi nami nikto, kto by vedel zarecitovat oslavný epos na jeden z najušľachtilejších produktov obyčajnej
dedinskej zabíjačky – JATERNIČKU. Všetci sme vedeli že JATERNIČKA je fantastická vec, hlavne keď sa kĺže dolu
krkom a stále tak krásna vonia. Troška cítit majorán, nebadane cesnak a čosi delikátne JATERNIČKOVÉ – to nevie
nikto čo to je – a to je pre fajnšmekrov to pravé – to je JATERNIČKA.
My sme chceli práve také jaterničky vyrobiť. Bolo deň pred MDŽ /pre pamätníkov – Medzinárodný deň žien/ a
od skorého rána bolo čo robiť, aby sme popoludňajší potlach zahájili zabíjačkovým gulášom, čiernou polievkou a
skvostnými jaterničkami.
Začiatok bol ťažký. Keď boli všetky suroviny v kuchyni,
šéfkuchár Eda Brabec skontroloval prísnym zrakom stav Únie a
zavelil: -Na zdravie a na úspech nášho diela!- To sa v pohárikoch
košatila retiazka na spravodlivej slivovičke Milana Sochora. Lebo –
ako hovorí klasik – zabíjačka bez slivovice je ako svadba bez

nevesty. Zdráhať sa pokúsil iba frankofónny
Richard, ktorý bol prvý krát medzi nami a slabo
protestoval, že u nich v Quebecu sa pije az po
12.00 hod. Po prvom poháriku dodal, že
nakoniec aj teraz je niekde na tom šírom svete
pravé poludnie a preto si mohol dať aj pohárik
druhý. A potom tretí.
No a tak nám šla práca pekne od ruky. Eda dirigoval nezbedný orchester dobrovolníkov, ale nakoniec cibuľa,
pečienka, zemiaky, žemle a všetky možné
druhy mäsa a všelijakých príchutín a
dochutín skončili v jednej veľkej
masiarskej lodni a tam to s láskou gniavila
vegetariánka Jana Durecová. Na ňu jedinú bolo spoľahnutie, že sa to nepohlce
ešte v stave polotovaru. Lebo ono to už tú
chuť a vôňu malo!!!
Nikto z prítomných ani raz nevyslovil
slovo JATERNICA! Fuj, to nikomu ani na
um neprišlo! To bolo iba: -Peter, mohol
by si načistiť cesnak do JATERNIČIEK?Alebo ostrý Edov pokyn : - Treba pridať
majorán do JATERNIČIEK!
Bolože to radosti, keď sa kuchárske
konzílium zhodlo na definitívnej chuťovej
verzii omamnej zmesi v lodni statočne
stráženej Janou Durecovou! To sa prefúkol stroj menom “delo” a prvé jater-

ničky sa súkali do pripravených čriev. Aleže ich bolo ! A akoby
ich jedna mater mala! A chuť – pravá božská almázia!!!
Medzitým šéfkuchár Edo nenápadne odbiehal od hlavnej

práce a staral sa o zabíjačkový guláš a čiernu
polievku. Ach, tá vôňa … A to nekonečné chutnanie a dochucovanie …
Marian Olle
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N e z n á m é

o s t r o v y

Než jsme tam jeli na dovolenou, o souostroví Turks a Caicos
jsem věděla velmi málo, jen to, že se v jednu dobu mluvilo o
tom, že by se chtěli připojit ke Kanadě. Prý jednaní začalo už
v letech 1914 a ještě občas pokračuje. Ostrovy patří Velké
Britanii už od osmnácteho stoleti. Leží jihovýchodně od
Bahamských ostrovů a severně od Haiti. Mají jen 430
čtverečních kilometrů, žije na nich 35 000 obyvatel. Jsou to
dvě skupiny ostrovů, Turks, pojmenované podle tam rostoucího kaktusu v podobě tureckého turbanu a Caicos, asi
podle španělského slova klíč. Hlavní město je Grand Turks ze
skupiny Turks, ze skupiny Caicos je nejvíce zalidněn ostrov
Providenciales, na kterém jsme byli ubytováni v hotelu na
pláži. Hotel vlastně byly soukromě vlastněné byty, které
majitelé pronajímají turistům.
Původně byly ostrovy obývany Lucayanskými Indiány, původem z Jižní Ameriky. Historikové se domnívají, že to byl
první ostrov, kde Kolumbus na své cestě při objevu Ameriky přistál, ale nejsou o tom žádné záznamy. Španělům se
podařilo za jednu generaci veškeré domorodé obyvatelstvo vyhubit. Některé pozabíjeli, 40 000 jich odvezli jako otroky
pracovat ve zlatých dolech na Hispaniolu nebo jako lovce perel do Venezuely, zbytek vymřel na plané neštovice. Když
tam v roce 1512 přistál Španěl Ponce de Leon, našel tam jen jednoho starého Indiána. Ostrovy pak byly delší dobu neobydleny, než Bermuďané na ostrovech Grand Turk a Salt Cay začali zakládat solná pole a vyvážet odtamtud sůl, což se
ukázalo velmi výdělečné. Také vývoz želvího masa a krunýřů přinášel zisk až do roku 1970, kdy byl zakázán. Na krátký
čas ostrovy opanovali Španělé, pak Francouzové. Mladý Horatio Nelson byl vyslán se 100 muži dobýt ostrovy od
Francouzů, ale neuspěl. Ostrovy přesto Versaillskou smlouvou připadly Velké Británii. Okolo ostrovů denně jezdily lodě,
často byly napadány piráty, mnohé ztroskotaly, takže se stalo výnosné vynášet předměty z potopených lodí, někdy to bylo
i zlato vezené Španěly z Ameriky. Po Americké revoluci 40 rodin Loyalistů dostalo pozemky na ostrově Providenciales,
patřícím do skupiny Caicos ostrovů. Přivezli si
tam 1 200 otroků, vykáceli cedrové stromy,
založili plantáže, postavili velké kamenné domy
a začali pěstovat bavlnu, což se z počátku zdálo
výnosné. Ale nízká vrstva půdy se brzo vyčerpala, úrodu začali ničit škůdcové, také cena bavlny klesla, pěstování se stávalo nevýdělečné.
Hurikán v roce 1813 je pak definitivně z ostrova
vyhnal. Zůstali tam jen otroci, kteři zdědili
neúrodnou půdu. Po zrušení otroctví majitelé
solných polí začali používat větrné mlýny a osly
na práci, svobodní otroci, nemohouce dostat
práci, tam žili ve velké bídě. Sůl se z ostrovů
vyvážela až do roku 1970. V roce 1966 navštívila ostrovy královna Alžběta a zmínila se o tom,
že by cizinci z chladných zemí jistě rádi
navštěvovali teplé ostrovy. To byl začátek rozvoje turismu, který je dnes jejich hlavním příjmem.

T u r k s

a

C a i c o s .
Náš hotel se skládal z několika dvoupatrových
budov, okolo nich byla krásná tropická zahrada,
která končila na široké pláži s jemným bílým
pískem, následoval pak už jen azurově modrý
Atlantický oceán. Hotel stojí v Grace Bay, prý jednom z nejkrásnějších míst na světě. Je to jejich
národní park s názvem Princess Alexandra. Táhla
se tam řada hotelů, ale hostů na pláži bylo většinou
poskrovnu, ve vodě ještě méně. Voda v oceáně byla
většinou klidná, protože skoro kolem celé severní
strany ostrova se táhne korálovy útes, má být
druhý největší na světě. Na tři dny jsme měli pronajmuté auto a druhý den jsme se vydali na
objížďku ostrova. Na ostrovech se nezachovaly
skoro žádné historické památky, hlavní atrakcí jsou

jen krásné pláže s bílým pískem, odrážející se od
azurově modrého oceánu. První naše zastávka
byla v Taylor Bay, mělkém zálivu, obklopeném
drahými, jistě milionovými domy, mnohé z nich
byly na prodej. I hodně pozemků, některých
přímo na břehu, bylo na prodej. Na oběd jsme
zajeli do restaurace, kde podávali jen jídla ze
zvířátek z velkých mušlí, conch shells. My si dali
obalované a smažené. Museli jsme hodně kousat,
masíčko bylo tvrdé, ale docela dobré. Na druhé
pláži, kam jsme zajeli odpoledne, se bílý pisek
střídal s velikými černými kameny, v jejichž
úžlabinách bylo velké množství malých, kropenatých šnečků. Bylo tam několik hromad velkých
conch mušlí, ale všechny byly poškozené nebo
časem zvětralé.
Ostrov Providenciales je nejen nejvíce zalidněný, ale také nejvíce navštěvovaný turisty. Hlavní silnice, vedoucí ostrovem, je dobrá, asfaltová, ale nikde tam nejsou semafory, místo křižovatek jsou tam kruhové objezdy. Postranní silnice jsou
mizerné, jen prašné a některé velmi úzké. Potkat tam auto, jedoucí druhým směrem by byl problém. Naštěstí tam na postranních silnicích jezdí velmi málo aut. Jezdí se tam na levé straně silnice. Chtěli jsme se podívat také na sousední ostrovy. Zájezdy tam byly velmi drahé, jako všechno, za jednodenní zájezd na sousední ostrov chtěli US dolarů 250. Rozhodli
jsme tedy, že si zájezd uděláme sami. Ráno jsme brzo vstávali a už před šestou vyjížděli do přístavu na převoz na ostrov
Severni Caicos. Převážel jen malý člun tak pro dvacet lidí. Jeli jsme asi půl hodiny. Na druhém ostrově už na nás čekalo
pronajmuté auto, kterým jsme projeli dva ostrovy. Na ostově Providenciales jsme měli pronajaté pěkné auto, toto bylo
mizerné. Ale většina silnic tam byla velmi špatná, takže by pěkného auta byla škoda. Projeli jsme po délce celý ostrov
Severní Caicos, zastavili se u jezera, na kterém bylo v dálce velké množství volavek, ty jsme později viděli přímo u silnice.
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Turistická brožůra psala o pěkném, novém mostě, po kterém se dá přejet na vedlejší ostrov Střední Caicos. Jaké bylo naše
překvapení, když jsme přijeli k nasypanému mostu s velmi špatným povrchem a pobouraným zábradlím. Nedověděli jsme
se, čím byl most poškozen,
pravděpodobně hurikánem.
Naštěstí jsme se přes něj na
druhou stranu dostali. Všechny
tři ostrovy jsou porostlé jen
nízkou vegetací, listnatými keři
a nízkými palmami. Jak na
Severním, tak na Středním
Caicos je vlastně pustina,
narazili jsme jen na pár domků
a za celý den jsme minuli jen
pár aut. Žijí tam většinou černoši. Kdyby auto mělo
poruchu, byl by problém v
pustině se dovolat pomoci. Na
ostrově Střední Caicos jsme
narazili na nádhernou pláž s
bílým piskem, lemovanou z
jedné strany vysokými, černými
skalami, přes černé skály ve
vodě se jako vodopády přelevala voda oceánu, nádherný pohled. Nedaleko stál pěkný, moderní hotel, ale okolo byla pustina. Byla jsem ráda, když jsme byli bezpečně zpět v přístavu. Nedaleko přístavu byla nádherná pláž, jejíž nádheru kazily
betonové
stěny
nedostavěných hotelových
budov. Dočetli jsme se v
příručce, že hotel měl být
v provozu už v roce 2008.
Na několik takových
b e t o n o v ý c h
nedostavěných příšer jsme
narazili na více místech na
těchto dvou ostrovech. Je
vidět, že krize zasáhla i
tam, dost turistů je jen pro
jeden ostrov. Z ostrovů do
Toronta jsme letěli 4
hodiny, pak pokračovali
ještě 4 hodiny na
Edmonton.
Dovolená
byla zajímavá,ale jedna
návštěva ostrovů nám
stačila.
Hana Boštíková

Naše budoucnost
1) Představ se
našim
čtenářům
Moje jméno je
Marie Krejcar.
Jsem ve
druhém
ročníku
bakalářského
studia hudby
na Univerzitě
Alberty. Hraju
na housle a
ráda
spolupracuji s
Petrem, mým mladším bratrem, který hraje na klavír. Moji rodiče emigrovali do
Kanady v roce 1981. Mám osm sourozenců. Každý na něco hraje a když se spolu
sejdeme, tak si zahrajeme a zazpíváme.
2) Co považuješ do teď za svůj největší životní úspěch?
V roce 2000 jsem měla možnost jít studovat na dva roky do Čech. Tam jsem viděla
jinou zemi, jiné lidi, a jiný způsob života. Tam jsem se seznámila s mou babičkou, s
dědečkem, a příbuznými, po kterých se mi hodně stýská.
3) Co očekáváš od budoucnosti?
Budu pokračovat ve studii na housle a dále vystupovat. Ale nejvíce bych chtěla
přinést lidem radost z hudby.
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kategorie: zabíjačkové speciality
recept je určen pro 80 osob (312g na osobu = 2 jitrnice po 155g)
Ingredience:
Poměr surovin:
40 % vařeného vepřového masa (z hlav, laloků a boků), 10kg
15 % vařených plic, 3.75 kg
8 % syrových jater, 2.00 kg
10 % vařených vepřových jater a tučné polévky, 3.00 kg
27 % máčené žemle. 6.75 kg
Koření
37.5g mletého pepře,
20g mletého nového koření,
80g + utřeného česneku,
10g strouhaného zázvoru,
8g majoránky,
10g citrónové kůry,
350g soli.
1000 g cibule

Na výrobu jitrnic použijeme syrová vepřová játra, vařené tučné vepřové maso, vařená vepřová játra, vařené vepřové
plíce, máčené žemle, koření a polévku.
Syrová vepřová játra jemně umeleme na strojku na maso. Vařená vepřová játra nakrájíme na úhledné kostičky o straně
0,5 cm. Ostatní vařené suroviny roztřídíme. Měkké, křehké maso nasekáme kolíbacím nožem nebo velkým nožem na
hrubší kostičky. Tvrdší maso, plíce a maso s kůžičkami umeleme na strojku na maso stejným způsobem jako syrová
játra. Namočené žemle důkladně vymačkáme.
Do větší nádoby vložíme vymačkané žemle a syrová játra, přidáme tučnou polévku a pečlivě promícháme. Potom
přidáme ostatní krájené, sekané i mleté suroviny. Prejt okořeníme, osolíme a dostatečně promícháme. Ihned jej pak
plníme do připravených rozvlažených, z jedné strany zašpejlovaných vepřových tenkých střev.
Naplněné jitrnice zašpejluje z druhé strany. V některých krajích bývá zvykem špejlovat pohromadě dvě jitrnice, aby je
bylo možno po uvaření a vychladnutí zavěsit k delšímu uskladnění. Zašpejlované jitrnice vkládáme do vřelé polévky,
zamícháme a dovařujeme při 90 °C asi 10 minut (dostatečně vařené jitrnice vyplavou na hladinu polévky).
Vařené jitrnice vyjmeme z hrnce a dáme do studené vody, opláchneme a rozložíme na dřevěné desky.
V zimním období bývalo zvykem rozvěsit dvojice špejlovaných jitrnic na šňůru v místnosti, kde je teplota pod bodem
mrazu. Jitrnice zmrzly a spotřebovaly se postupně (pokud ovšem nedošlo ke zvýšení teploty, v tomto případě se musily
spotřebovat ihned).
Přebytečný jitrnicový prejt lze upéci na pekáči a ještě teplý plnit do sklenic nebo plechovek a konzervovat, avšak jen na
kratší dobu. Steriluje se 3 hodiny při teplotě nejméně 100C.
Vedoucí „jitrnicového týmu“ Eda Brabec

Příprava:
Výroba jitrnic a jelítek vyžaduje znalost ručního špejlování střev. Zašpejlováním musí být střevo zcela uzavřeno, aby při
vaření neunikla část obsahu, především tuk, aby výrobky nebyly po uvaření poloprázdné a scvrklé.
Špejle je lépe nechat před špejlováním proschnout, aby byly při používání pevné (neohýbaly se) a aby se po provléknutí
střevem dobře lámaly.
Špejlování a provlékání špejle střevem se usnadní potřením povrchu špejle tukem (protažením špejle kouskem
syrového sádla).
Nakrájíme tenká i tlustá střeva na díly dlouhé 18 až 24 cm, podle požadované velikosti jaternic a jelítek. Nakrájená střeva se jednotlivě špejlují tak, že se od jednoho okraje (nejlépe proti tuku uvnitř střeva) střevo propíchne, špejlí obtočí
vrchem přes otevřený okraj a znovu stejným směrem propíchne, aby obě stěny střeva byly propichovány současně.
Stejným způsobem se střevo šije podruhé a potřetí, až je celý otvor dobře uzavřen. Pak se střevo posune po špejli na
druhý konec a s přiměřenou délkou špejle se uzavřené střevo odlomí.
Jitrnice jsou základním výrobkem domácí porážky. Jsou připravovány ve všech oblastech Čech a Moravy, místní zvyklosti jsou však u nich nejzřetelnější. Je to např. používání krupice místo máčených žemlí v některých částech Českomoravské vrchoviny a na Moravě, používání vařené rýže nebo velkých vařených krup místo máčených žemlí, v některých oblastech různé způsoby mělnění masitých surovin (hrubosekané jitrnice, jemně mleté jitrnice), používání
tlustých vepřových střev místo střev tenkých. Dále jsou to různé požadavky na kořenění, jak se podle místních tradic
jitrnice vyvíjely.
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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 2010 (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.

