Děkujeme ČSSK za štědrou podporu

August 30th was a fantastic day, as I presented the Canadian Cancer Society with a
cheque for the CDs sold and donations made in memory of my friend Karel Cernoch. The
campaign was a HUGE success, with 220 CDs sold, over $900 in cash donations, and more
than $11,000 in in-kind donations. Karen Zygun, Director of Corporate and Foundation
Giving, and Ron Hayle, VP of Revenue Development were on hand to receive the cheque.
Martin Mayer
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.

From Nicaragua to Thailand
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I never had the pleasure to meet my late Czech, Great Grandfather whose diary was recently discovered. He sailed aboard a ship, the “Saida”, in 1898. His son, Alois Svoboda, came to
America in (1939), and (four) years later my father, Milan Svoboda, was born. I arrived in
1970. Even though I never met my Great Grandfather we share a similar passion for exploring new and faraway lands.
Like my Great Grandfather I left Oregon and began traveling when I was 16. Over the years
I have had many memorable experiences. I will highlight a few. At 18, I swam with Albanian
‘gypsies’ in the Skopje river in southern Macedonia. They challenged me to a fight. We settled on arm wrestling and push-ups. At 21, I spent many late nights playing trombone in a
Mexican wedding band and learning to dance the ‘quebradita.’
In addition to playing music I began teaching English as a way to earn money. My first
English teaching job was in a busy market in Oaxaca, Mexico. It was there I learned to sell
‘mole’, ‘quesillo’ and ‘chocolate’ made the traditional way.
In Costa Rica I floated the Arenal river on a raft at night with bright-eyed crocodiles staring back. I traveled on horseback up the side of a mountain in the rainforest to plant bamboo
and hiked the rivers of San Felipe in Venezuela.
Ironically, what I remember most of the places I’ve visited is not the places themselves;
rather it’s the friendships I’ve acquired. Of these friendships there is one that stands out.
Nearly two years ago on the day of my birthday I was traveling in Nicaragua and was fortunate to meet 3 students belonging to a local orphanage. I instantly felt a kinship with these
people and we agreed to work together in some capacity in the future. From that day our
friendship was born. It was this friendship that led me to Thailand.
I came to Thailand because I was offered a job to teach English here, and the pay was much
better than what I was earning in Latin America. I thought this the perfect opportunity to
gain more teaching experience and earn more money, some of which could go to help my
friends in Nicaragua.
For 1 year and 8 months now I have been in Thailand teaching children to read, write and
speak English. Currently, I am teaching year 1 at Regent’s International School in Pattaya. I
have continued to support some of my Nicaraguan friends financially, and our dream of acquiring land and operating a small business there is still very much alive.
I do not know what tomorrow will bring. Perhaps one day I will travel to Prague to see the
birthplace of my Grandfather. He grew up in a stone house across from the famous St.
Charles Bridge. But wherever I end up I shall always remember what the orphans of Nicaragua
taught me.
Before eating their meal of rice and beans, the same one they eat for every meal, of every
day, they recite the famous prayer of St. Francis of Assisi. Because of this experience I will
forever remember to be grateful for what I have and for my life. The prayer goes like this:
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I never had the pleasure to meet my late Czech, Great Grandfather whose diary was recently discovered. He sailed aboard a ship, the “Saida”, in 1898. His son, Alois Svoboda, came to
America in (1939), and (four) years later my father, Milan Svoboda, was born. I arrived in
1970. Even though I never met my Great Grandfather we share a similar passion for exploring new and faraway lands.
Like my Great Grandfather I left Oregon and began traveling when I was 16. Over the years
I have had many memorable experiences. I will highlight a few. At 18, I swam with Albanian
‘gypsies’ in the Skopje river in southern Macedonia. They challenged me to a fight. We settled on arm wrestling and push-ups. At 21, I spent many late nights playing trombone in a
Mexican wedding band and learning to dance the ‘quebradita.’
In addition to playing music I began teaching English as a way to earn money. My first
English teaching job was in a busy market in Oaxaca, Mexico. It was there I learned to sell
‘mole’, ‘quesillo’ and ‘chocolate’ made the traditional way.
In Costa Rica I floated the Arenal river on a raft at night with bright-eyed crocodiles staring back. I traveled on horseback up the side of a mountain in the rainforest to plant bamboo
and hiked the rivers of San Felipe in Venezuela.
Ironically, what I remember most of the places I’ve visited is not the places themselves;
rather it’s the friendships I’ve acquired. Of these friendships there is one that stands out.
Nearly two years ago on the day of my birthday I was traveling in Nicaragua and was fortunate to meet 3 students belonging to a local orphanage. I instantly felt a kinship with these
people and we agreed to work together in some capacity in the future. From that day our
friendship was born. It was this friendship that led me to Thailand.
I came to Thailand because I was offered a job to teach English here, and the pay was much
better than what I was earning in Latin America. I thought this the perfect opportunity to
gain more teaching experience and earn more money, some of which could go to help my
friends in Nicaragua.
For 1 year and 8 months now I have been in Thailand teaching children to read, write and
speak English. Currently, I am teaching year 1 at Regent’s International School in Pattaya. I
have continued to support some of my Nicaraguan friends financially, and our dream of acquiring land and operating a small business there is still very much alive.
I do not know what tomorrow will bring. Perhaps one day I will travel to Prague to see the
birthplace of my Grandfather. He grew up in a stone house across from the famous St.
Charles Bridge. But wherever I end up I shall always remember what the orphans of Nicaragua
taught me.
Before eating their meal of rice and beans, the same one they eat for every meal, of every
day, they recite the famous prayer of St. Francis of Assisi. Because of this experience I will
forever remember to be grateful for what I have and for my life. The prayer goes like this:

Lord, make me an instrument of your peace;
where there is hatred, let me sow love;
where there is injury, pardon:
where there is doubt, faith ;
where there is despair, hope
where there is darkness, light
where there is sadness, joy
O divine Master,
grant that I may not so much seek to be consoled as to console;
to be understood, as to understand;
to be loved, as to love;
for it is in giving that we receive,
it is in pardoning that we are pardoned,
and it is in dying that we are born to Eternal Life.
Amen.

Garáže na predaj

Geoffrey Svoboda

Moji milí priatelia,
Vaša Mira sa usmieva od ucha k uchu!!! Smerové tabule na
Garážové predaje rastú ako huby a moje srdce poskakuje od
radosti. Môžem povedať, že som závislá... závislá na
garážových predajoch. Od mája do augusta ma v sobotu ráno
od deviatej do druhej nikto neuvidí ani ukazovať domy, ani
pripravovať kúpne alebo predajné kontrakty... nie, nie, nie.. to
je pár hodín len pre mňa! V sobotu ráno si vždy perfektne
naplánujem trasu a idem na vec. Môj jediný cieľ je nájsť ten
najzaujímavejší kus hocičoho čo sa mi zapáči, za najlepšiu
možnú cenu. Bože, ako ja milujem soboty! Kúpim ten
najškaredší, najzničenejší kus a hneď si predstavujem a
vymýšľam ako ho pretvorím do krásneho umeleckého diela.
Alebo kúpim smradľavý kus nábytku s nádhernými tvarmi,
počas dlhých zimných večerov ho prečalúnim a prefarbím a
potom prezerajúc si krásny unikátny kus nábytku len výskam
od radosti. Musím sa vám priznať, že ešte aj teraz keď o tom len píšem, len tak sliním.... bože, moja závislosť je asi
vážna!
Ja som nikdy nepočula o garážových výpredajoch v mojom predkanadskom živote. V časti Európy odkiaľ ja
pochádzam to jednoducho neexistuje. Vlastne, keď som chodila na univerzitu v Budapešti, tam existovala akási predhistorická verzia tohto fenoménu. Uskutočňovalo sa to raz ročne na jar, keď počas jedného víkendu ktokoľvek mohol
nechať čokoľvek nepotrebné vrátane stoličiek, stolov, kredencov... na kraji cesty. Boli aj takí, ktorí si na tých pár dní
prenajali veľké autá a len jazdili z jednej ulice do druhej v nádeji, že sa im podarí nájsť ten krásny antický kus. Stačilo
trochu trpezlivosti a mnohí našli ten krásny kus nábytku z osemnásteho storočia len tak položený na rohu ulice. Aký
krásny spôsob zariadenia študenstkého bytu zadarmo. Takže toto asi bol taký komunistický model garážového
predaja bez akýchkoľvek peňažných transakcií.
Keď sme sa presťahovali do Kanady, my sme vážne nemali poňatia o existencii garážových predajov. Vo vstupnej
hale našeho prvého Vancouverského bytu som našla noviny len tak hodené na zemi. Hneď som sa pustila do čítania,
celá žhavá dozvedieť sa ako ľudia žijú v našej novej domovine. Dostala som sa ku časti s inzerátmi a všimla som si,
že strašne veľa ľudí inzeruje predaj garáže (Garage Sale). Hneď mi prešlo hlavou, že sme sa presťahovali do najčudnejšieho miesta na svete. Každý predáva garáže. Ale do hája, prečo všetci predávajú garáže cez víkend? A to som už
ale vôbec nechápala, prečo nechcú vidieť skorých vtákov... čo to všetko má do činenia s
ornitológiou? Bola som krásne pometená. Plánuje Vancouver nejaký nový podzemný systém parkovania, takže nikto nebude potrebovať garáž, alebo plánujú nový dopravný systém, kde nikto ani len auto nepotrebuje? Bože môj, my sme sa nasťahovali do krajiny s neslýchanými environmentálnymi a urbanistickými plánmi! Hrdá na svoju novú krajinu, išla
som kúpiť nejaké potraviny na Denmanovu ulicu a zbadala som nápis Garage sale. Hneď
som sa tam vybrala len sa spýtať na detaily o tomto úžasnom futuristickom pláne, keď
rovno pred vchodom do jedného bytového komplexu som zbadala chlapa len tak znudene stáť za stolom plnom
starín a kravín. Ľudia sa cez všetko prehrabávali a začali vyjednávať o cene použitých Speedo plaviek. Mamma Mira,
čo sa tu deje? Kde sa predáva tá garáž? Rýchlo som vytriezvela a zmenila rozčarovanie na moje najväčšie hobby.
Garážové predaje je najlepší nápad v konzumnej severnej Amerike! Recyklovanie na najvyššej úrovni!! Mira chce, čo
niekto nechce. Aký úžasný spôsob dolovania pokladov. Skoro všetky kusy nábytku a doplnkov v mojom dome
pochádzajú z garážových predajov. Garážové predaje podporujú môjho kreatívneho ducha a neviem bez nich žiť.
Jediné, čo ma vážne robí smutnou je, že v zime nikto garážové predaje neorganizuje. Aká strata času!
Ak máte chuť sa ku mne pridať ktorúkoľvek sobotu, len zavolajte 780-264-MIRA alebo pošlite email na mira@mirahomes.ca.
Do skorého videnia,
Mira Wannous
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Bedřich Holáček (1903-1984), an unknown Czech artist
Mr. Holáček lived in my grandmother’s Prague apartment during the
Second World War. But as an art student during wartime, he was unable
to pay any rent. It did not matter to my grandmother. She was glad to
have the company. After the war ended, Marie immigrated to the
United States to live in California with her son, my father, Alois. But
Bedřich Holáček remained an unknown artist in Czechoslovakia for the
rest of his life.
Nevertheless, after the War, Holáček wanted to thank Marie Svobodová
for her generosity by sending some of his paintings to her in California.
Circumventing Czechoslovakia’s post-war policies about “art” was a
problem for many years that Mr. Holáček was unable to overcome.
Czech artists were not allowed to sell, let alone, give their paintings to
private individuals. They could only sell them to the State. But a brief
moment of opportunity occurred during the “Pražké Jaro.”
In the summer of 1968, my father Alois visited Mr. Holáček in FrydekMistek. In his studio they worked out an arrangement to benefit the
artist. They devised a plan to smuggle Holáček’s paintings out of the
country. The artist selected about 100 or more water-colored works
which could fit into my father’s luggage. Since these paintings were flat, Alois packed them carefully under clothing

inside his suitcases. The artwork traveled by car across the Czechoslovak border, was not discovered, and soon arrived
in California inside my father’s luggage.
Once the paintings were safely in California, Alois set to work preparing Holáček’s artwork for an art show in his lovely garden. With sunny weather of Southern California, amid lush tropical plants and a swimming pool, Alois displayed
the paintings so that his guests could admire the art as they strolled through the garden. The stunning pastoral beauty
of Czechoslovakia made the sale a spectacular success.
The next step was to get the money from the sale back to the artist. Fearing that sending a large sum of money might
attract attention, Alois sent the cash in small installments. Once again, the artist was grateful.

Fortunately, some of Holáček’s paintings hang in my home today. These lovely paintings of Prague and of the Czech
countryside are a treasure to me and my family. Although today his paintings are also found in private collections in
the Czech Republic (see www.galeriepodzamkem.cz), they remind me of something more. The recall a personal
friendship of reciprocal generosity established during wartime Czechoslovakia of the 1940’s when Bedřich Holáček
lived in my grandmother’s Malá Strana apartment.
Laurence Svoboda, Westlake Village, California
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Laurence Svoboda, Westlake Village, California
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Třetí srpnový týden sice začal studeným pondělím, ale účastníkům letního tábora pořádaného Edmontonskými pobočkami ČSSK a
SVU to nevadilo. Děti, rodiče, prarodiče a organizátoři tábora se sešli v Camp Van Es na Cooking lake, asi 30 km na východ od
Edmontonu. Relativní blízkost Cooking Lake umožnila občasné návštěvy těch manželek, manželů, maminek, tatínků a prarodičů,
kteří zůstali doma.

Při procházkách k jezeru si děti vyhrály na písečné pláži a bavily se chytáním larev, žab, i “brouků pytlíků“. Večer jsme si s Petrou
Prendergast četli příběhy a pohádky domorodých obyvatel. Nechyběl ani hudební večer s kytarami, houslemi a spoustou hlasů. Ve
volných chvílích jsme se bavili hraním kopané, kriketu a bocce ball.

Každý si také naplnil kufřík „poklady“ z lesa a vyzdobil tričko barevnými nápisy a oblíbenými postavičkami. V lese a na břehu jezera
jsme se naučili poznávat řadu stromů, keřů a lesních plodů pod vedením Scotta Milligan. Ten také děti naučil správně zorientovat
mapu a jak číst v mapách lesních porostů. Zlatým hřebem bylo měření stáří stromů pomocí tzv. přírůstkového vrtáku. Nabyté vědomosti jsme si později procvičili při plnění úkolů v rámci „hledání pokladu“.

Trojice kuchařů se vzorně starala, aby nikdo neměl hlad: Edward Brabec, Hanka Sýkorová a Maruška Krejčí. A starali se moc dobře!
Pestrý jídelníček obsahoval řadu českých i světových specialit a jídla bylo vždy hojně.

Poté, co se všichni ubytovali v chatkách, jsme se sešli v krytém bazénu. Dětem i dospělým dalo 90 minut dovádění ve vodě jistotu,
že každé odpoledne právě zahájeného týdne bude o zábavu postaráno. Děti se každý den vydováděly v plaveckém bazénu, zatímco ti
starší si odpočinuli v teplé vířivce.

Další aktivity a dobrodružství na sebe nedaly dlouho čekat. Během následujících hodin a dnů děti vyrobily dřevěné podložky,
helikoptéry a stolní fotbal pro dva hráče. Věra Milligan se postarala o několik souborů stavebnic, barev a lepidla.

Při středečním filmu nechyběl ani popcorn. Poslední večer jsme strávili u táboráku opékáním buřtů a marshmallows. Nechybělo ani
malování na obličej s motivy květů, zvířat i symbolů české státnosti.
Díky podpoře obou krajanských organizací tak české děti z Edmontonu společně strávily týden plný zábavy, dobrodružství i
poučení. A všichni se těšíme na příští tábor. Na shledanou v srpnu 2011!
Petr Musílek

Foto: Ed Brabec
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Odpoledne jsme se vydali k jistě nejznámějšímu symbolu Indie, totiž
navštívit Taj Mahal. Jeli jsme autobusem, pak takovým velkým golfovým vozítkem a pak stáli v dlouhé frontě u brány. Prý je to tak v
mimopracovní dobu, kdy se jde každý podívat. Potom jsme se nakonec
dočkali. Návštěva Taj Mahalu je opravdu nezapomenutelný zážitek.
Stavba je to opravdu nádherná, celá z bílého mramoru vykládaného
dlaždičkami z polodrahokamů (a snad i drahokamů) z celého světa,
vytvářejícími jemnou mozaiku. K tomu vyřezávané ozdoby atd. Prý to
srovnávali se všemi známými stavbami té doby, aby dosáhli dokonalosti.
Popis sám by si vyžádal samostatnou reportáž. Shah Jahan nechal tuto
stavbu vybudovat jako hrobku pro svou manželku. Říká se, že stavba
byla tak nákladná, že tehdejší mocné impérium hospodářsky zruinovala
a otevřela tím prostor pro budoucí britskou expanzi. Prohlédli jsme si vše, co jsme mohli ze zahrady a pak si navlékli obaly na boty, abychom mohli na terasu.
Fotili jsme a obešli mausoleum. Dovnitř byla
příliš dlouhá fronta, a řekli nám, že zítra tam
nikdo nebude. Nicméně jsme tam nakonec
vlezli východem. Hlídač nás chtěl vyhodit,
ale pak si myslel, že dostane bakšíš a nechal
nás tam. Také, ač to není dovolené,
návštěvníci fotili a my se přidali. Ovšem vystavené sarkofágy jsou jen maketami, protože
oba Arjumand Banu Begum, či Mumtāz
Mahal, pro kterou byl Taj postaven a její
manžel, který ho pro ni vybudoval, Shah
Jahan,
či
Khurram
Shihab-ud-din
Muhammad jsou tam pochováni, ale pod
zemí. Před návratem do hotelu jsme se stavili
v dílně, kde vykládali mramor polodrahokamy a vyráběli takové stoly, talíře,
schránky atp. Potom jsme chvíli odpočívali, než jsme šli na večeři. Po jídle nám
své umění představila lidová tanečnice s doprovodem dvou
hudebníků a pak rajistanský loutkář a jeho syn. Ten syn bubnoval a komentoval co se dělo v
divadle. Prodali tu nějaké
loutky, ale my neměli zájem a šli
jsme spát.
Spal jsem ale špatně, protože
mi slábla baterie v hodinkách a
několik hodin neukazovaly. Já
nevěděl, kolik je hodin a byl
jsem nervózní. Hodinky pak
ukázaly 4:49 a já vstal. Telefon
nás pak “budil” v 5:00 a znova
v 5:05. Snídaně byla v 5:45.

M A H A L U

Vajíčka nebyla a tak jsem se specializoval na indické pokrmy. Autobus pak
odjížděl v 6:15. To golfové vozítko už čekalo a jeli jsme k bráně Taj
Mahalu. Ve snaze vidět Taj za východu slunce jsme přišli příliš brzo a
museli čekat 20 minut na otevření brány v 7:00. Konečně jsme se dočkali,
vešli a začali fotit. Vzápětí mi došla baterie v kameře. Naštěstí jsem, přes
výslovný zákaz, měl náhradní baterie a hned jsem je vyměnil. Bez davů to
bylo daleko lepší a my koukali a fotili. V 8:00 jsme se zase sešli a šli pěšky
asi 20 minut přímo k autobusu. Kolem si hrály opice a zelení papouškové,
dotěrní pouliční prodavači atp. Vrátili jsme se do hotelu asi v 8:30, chvíli
si odpočinuli a sešli se zase v 9:45 na exkurzi ke klenotnické firmě Khinoor.
Ti se zabývají vícedimenzními výšivkami, všemi možnými polo drahokamy
a drahokamy atd. Tam nám ukázali děsně drahé výšivky a šperky, a nabídli
nám občerstvení. Já pil limonádu a Sue si zkusila prsten za 50 miliónů
dolarů, ale líbil se jí safírový náramek
jen za $5,000. Já ale nekoupil ani to,
ani ono. Ten prsten stejně nebyl na
prodej. Tak jsme se vrátili do hotelu,
odhlásili se a ve 12:45 jsme nasedli do
autobusu do Nového Dilhí. Já koukal
se zájmem na chatrče z kravího trusu,
chrámy, davy lidí atd., zatímco Sue usínala. Zajímavé bylo jak se dopravní zácpou
snažilo projet policejní auto. Jednou jsme stavěli v půli cesty (120 km oběma směry)
kvůli záchodům v motelu Rajistan Motel Behror,
kde já navštívil velmi zajímavý obchod se souvenýry, ale naštěstí? jsem nechal peněženku v autobusu a nebyl čas se vrátit. Do hotelu Lalit jsme
dorazili v 18:15. Měli jsme jiný pokoj než posledně, ale na posteli byl dárek od hotelu, balíček čaje
ve vyřezávané schránce. Večeře byla v 19:30.
Potom jsme se vydali na procházku, ale kolem
hotelu toho moc nebylo a Sue chtěla zpět. Byl čas
zase balit.
Ráno, 23.12., nás budili v 7:00, ale já toho zase
moc nenaspal. Snídali jsme v 7:30 a pak se vrátili
na pokoj. Mně se nechtělo proplýtvat zbylý čas a
tak jsme zase vyrazili. Zastavil nám tuc tuc a byl
ochoten nás odvézt na trh za Rs 20. Akceptovali
jsme to, ale cestou jsme se dozvěděli, že trh otevírá
až v 11:00. Tak nám řidič nabídl zavézt nás do
nějakého obchodu. Tam byl ochoten počkat a odvézt nás zpět za stejnou částku. Obchod se souvenýry, vykládaným
mramorem, řezbami, šaty, kašmírem, atd. se nám líbil. Diskutovali jsme vyřezávané slony a vykládané mramorové
skříňky, ale nakonec jsme koupili tradiční kurtu (volná zdobená košile pod kolena) a k tomu pyžama (tak se opravdu říká
lehkým volně pasujícím kalhotám), tedy (kurta-paijama) pro mne. Řidič tuc tucu na nás čekal, ale měl tam konkurenci.
Sue vlezla ke konkurenci, protože si je spletla, ale nakonec se to vyřešilo. Jí pak dal našemu řidiči za ten omyl a čekání
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extra Rs10, tak dostal dohromady Rs50, neboli asi jeden dollar. V
hotelu jsme měli jen čas nastoupit do autobusu a jet na letiště.
Prošli jsme kontrolami a nastoupili do letadla asi s půlhodinovým
zpožděním. Do Londýna jsme přijeli asi v 18:00. Měli jsme čas
a tak jsem ukázal zástupcům Virgin Atlantic Airlines poškozené
držadlo kufru, a ti mi hned dali nový, lepší. Pak jsme čekali celou
noc na odlet do Toronta v 9:00. Tam zase na let do Edmontonu,
ale vrátili jsme se na Štědrý večer včas na večeři.
Dr. Petr Schubert

Náš výlet mezi Indiány
Škoda, že jste nebyli s námi

Foto: Ed Brabec
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Nasbíráno na pikniku
Škvarkové placky z brambor
Suroviny
4 uvařené brambory
1 vejce
Trochu krupice
½ kg instant flour (polohrubou mouku)
Umleté škvarky (kolik mám)
Sůl

Postup
Ustrouhané brambory zpracovat na těsto + přidat škvarky. Utvořit
placky velikosti dlaně a smažit v tuku nebo v troubě na plechu
Maruš Krejčí

BRAMBORIZZA
Suroviny:
4 středně velké brambory
1 menší cibule
1 rajče
1 menší paprika
1 kyselá okurka
1 vejce
sůl
strouhaný sýr
provensálské koření

Postup
Brambory nastrouháme na hrubším struhadle a vymačkáme z
nich přebytečnou vodu. Dáme smažit hrubší vrstvu brambor na
pánev - posolíme. Převrátíme na druhou stranu - opět posolíme,
poklademe salámem, rajčaty, paprikou, nakrájenou kyselou okurkou, cibulí na kolečka a zalijeme rozmíchaným vejcem,
přikryjeme poklicí a necháme smažit. Až začne vonět a brambory budou zespodu upečené, zasypeme strouhaným
sýrem a dochutíme provensálským kořením. Ještě na chvíli přikryjeme a necháme 1 minutu zapéct sýr. Podáváme s
kečupem a tatarskou omáčkou nebo jen tak.
Do pokrmu lze přidat i další suroviny podle toho, co zrovna máte doma (třeba pár koleček salámu atd.). Je to dobrota!
Něco mezi bramborákem a pizzou.
Marian Olle

Nasbíráno na pikniku
Škvarkové placky z brambor
Suroviny
4 uvařené brambory
1 vejce
Trochu krupice
½ kg instant flour (polohrubou mouku)
Umleté škvarky (kolik mám)
Sůl

Postup
Ustrouhané brambory zpracovat na těsto + přidat škvarky. Utvořit
placky velikosti dlaně a smažit v tuku nebo v troubě na plechu
Maruš Krejčí

BRAMBORIZZA
Suroviny:
4 středně velké brambory
1 menší cibule
1 rajče
1 menší paprika
1 kyselá okurka
1 vejce
sůl
strouhaný sýr
provensálské koření

Postup
Brambory nastrouháme na hrubším struhadle a vymačkáme z
nich přebytečnou vodu. Dáme smažit hrubší vrstvu brambor na
pánev - posolíme. Převrátíme na druhou stranu - opět posolíme,
poklademe salámem, rajčaty, paprikou, nakrájenou kyselou okurkou, cibulí na kolečka a zalijeme rozmíchaným vejcem,
přikryjeme poklicí a necháme smažit. Až začne vonět a brambory budou zespodu upečené, zasypeme strouhaným
sýrem a dochutíme provensálským kořením. Ještě na chvíli přikryjeme a necháme 1 minutu zapéct sýr. Podáváme s
kečupem a tatarskou omáčkou nebo jen tak.
Do pokrmu lze přidat i další suroviny podle toho, co zrovna máte doma (třeba pár koleček salámu atd.). Je to dobrota!
Něco mezi bramborákem a pizzou.
Marian Olle

Děkujeme ČSSK za štědrou podporu

August 30th was a fantastic day, as I presented the Canadian Cancer Society with a
cheque for the CDs sold and donations made in memory of my friend Karel Cernoch. The
campaign was a HUGE success, with 220 CDs sold, over $900 in cash donations, and more
than $11,000 in in-kind donations. Karen Zygun, Director of Corporate and Foundation
Giving, and Ron Hayle, VP of Revenue Development were on hand to receive the cheque.
Martin Mayer
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.

