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AKTUALITY A DROBNOSTI
Každé číslo Ríčky, teda prvé dve strany boli rezervované pre nášho prezidenta a jeho rubriku pod názvom “Z počítače prezidenta”. Joe vždy niečo
našiel; Niečo čo ho zaujalo, aktuality okolo prevádzky CCBA alebo nejaké
téma ktoré sme práve riešili.
Autor tejto rubriky žiaľ už neexistuje v takej hmotnosti, aby nám mohol
nejaký članok poslať. Už sú to už len spomienky a éterová vzdialenosť!
A tak zostáva na mne aby som niečo vykúzlila a uviedla novú rubriku.
Tentokrát túto rubriku venujem našim čitateľom, teda Vám priatelia. Je
to už zopár mesiacov odkedy ste čítali Ríčku. Odvtedy sme v klube mali
niekoľko úspešných akcií. Ja by som sa chcela v prvom rade poďakovať
všetkým tým čo pridali ruky k dieľu - ako sa u nás hovorilo!
Tým členom ktorí neprestajne pomáhajú, či už s varením, pečením, upratovaním, zariaďovaním, nakupovaním, vybavovaním! Sú to väčšinou
členovia zvolení vami do výboru!
CCBA je najstaršou etnickou organizáciou na západ od Toronta. Počas
jej sto plus troch rokov existencie mala veľa členov, veľa priaznivcom ako
i nepriaznivcov! Mnohých ktorí vystúpili pre ich osobné príčiny a viac
sa nevrátili. Napriek tomu táto organizácia má aj tých, ktorí sú dodnes
oddaní členovia a podporovatelia. Každý rok nám z radov ubúda niekoľko
členov, ktorí odídu na večnosť, máme však vždy zopár nových členov
ktorí sa pridajú k našej organizácii - žiaľ nie je ich veľa. Počet členov je pre
CCBA velmi dôležitý, pretože na tom počte zavisi či nám bude pridelená
licencia na prevádzku Baru - Liquor License. A preto, teraz hovorím za
celý výbor, si veľmi vážime vašu podporu! Budúcnosť je v našich rukách!
Kolektívne! Spoločne!
Pri poslednej štátnej návšteve, Generálny Konzul Českej Republiky
pán Ivan Počuch tak ako i jeho kolega Ekonomický Diplomat pán David
Muller obdivovali našu oddanosť a vytrvalosť udržať tento kúsok zázemia
pre našu českú a slovenskú komunitu. Páčila sa im budova, i keď stará a
tak isto ďakovali za príjemný večer strávený medzi krajanmi. Dozvedeli
sme sa, že pán Počuch a jeho rodina pochádza zo Slovenska, kde chodil
na prázdniny k babke. Počas debaty sa nám niekoľko krát potvrdilo ako sú
naše národy prepletané dejinami i kultúrou.
Čas plynie ako voda v rieke, tečie nám pomedzi prsty, dáva nám najavo
že mladší už nebudeme ale pokiaľ je možné stretávať by sme sa chceli. Tu v
klube! Ako dlho? To záleží na nás a na okolnostiach okolo nás.
12-ho Marca je zase čas na výročnú schôdzu CCBA. V mene výboru vás
srdečne pozývam a dúfam že prídete s vašimi návrhmi, posilami a elánom
no a tiež aby sme mali dostatočný počet na quorum!
Giselle (Gizka) Majersky, Šéfredaktorka Ríčky
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CCBA ANNUAL MEETING
CCBA INVITATION

TO ANNUAL GENERAL MEETING AND ELECTIONS
ON SUNDAY MARCH 12, 2017 AT 15:00
Doors open and Registration starts at 14:00
PROGRAM:
1.
Welcome
2.
Approval of Recording Secretary
3.
Roll Call and Quorum
4.
Adoption of Agenda
5.
Adoption of 2016 AGM Minutes
6.
Directors Reports
7.
Approval of Auditors Report
8.
Forum
9.
Elections
10.
Adjournment
11.
Refreshments
SLATE OF OFFICERS FOR NOMINATION:
President (1 year term) 				
Vice President
Treasurer
		
Secretary
			
Culture / Education Director
Auditor II
Director at Large
Youth Representative 					
					
Dear members and friends, we hope you can attend the meeting and
help us to influence the future of CCBA and our club by voting and expressing your opinions and concerns. All members are welcome.
Nomination forms available at the bar.
Dovidenia! Nashledanou! See you there!
Submitted by Elections Committee
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ZEMŘEL DOBRÝ ČLOVĚK
V neděli 8. ledna 2016 odpoledne obdrželi winnipežští krajané
šokující zprávu. Náš dobrý přítel, člen Česko-Slovenské společnosti
nejen ve Winnipegu, ale v mnohých částech
Kanady, Josef (Joe) Michal Dobrovolný náhle
zemřel. Krátce po příjezdu do Kanady, když
začal poznávat krásy kanadské přirody, se velice
rychle rozhodl, že život ve městě není pro něho
a za cenu dlouhého dojíždění zvolil farmařit a
žít na farmě a být blízko přírody. Prostředí, které
miloval od dětství. Zemřel náhle při odpolední
projížďce na lyžích uprostřed manitobské prérie,
kde byl nejraději.
Narodil se v Brně 13. března 1948 jako dvojče
se sestrou Marii. Pokaždé, když přišla zmínka
na jeho narození prohlašoval, že se narodil po
„vítězném únoru,“ který se nehezky zapsal v jeho
rodině. Jeho otec pracoval mimo Brno. Matka byla
učitelkou a měla největší vliv na dobrou výchovu dvojčat a staršího bratra Jiřího. Ty samé základy dobré výchovy
uplatňoval později se svou manželkou Janou při výchově svojich tří
dcer, které jsou dnes z Manitoby roztroušené ve světě. Hana s rodinou žije v Texasu, Monika s manželem a 2 dcerkami žije v Česku a
Michelle s manželem ve
Francii.
V roce 1967, tedy
rok před emigrací do
Kanady, Joe ukončil
studium na elektrotechnické průmyslové škole
v Brně. S jednoroční pracovní zkušeností a minimální znalostí angličtiny
dokázal za několik
měsíců ve Winnipegu
získat místo programátora v pojišťovně Wawanesa. I když měnil pracovní místo několikrát,
programátořina zůstala
jeho celoživotní profesí.
Jak se stal brněnský
chlapec s profesí pro
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gramátora komputerů v Manitobě „farmářem“? Z jeho vyprávění
víme, že jako školák jezdil o prázdninách na malý statek své tetičky,
rodinnou usedlost „Bábovský mlýn“, samotu bez elektřiny blízko Znojma. Hospodářství,
zřejmě pro svoji
odlehlost,
bylo
uchráněno
od
združstevnění.
Tam si malý Joe
oblíbil ten nejtěžší
a nezáviděníhodný
život soukromého
sedláka v komunistické ČSR. I přes
těžkou práci, která
mu až do konce
života nikdy nevadila, Josefovo
srdce přirostlo k
„orné hroudě.“
Krátce po
zabydlení
ve
Winnipegu se s
manželkou Janou
rozhodli zakoupit pozemek 20 km od města, v oblasti městečka Lorette. V roce 1974 si tam vybudovali dům. Když už měl Joe pozemky a
dům, vyhrnul rukávy a začal farmařit. Zakoupil starší potřebné stroje na práci
a zasel pole
pšenicí.
Přišla doba
žní, pšenici
zkombajnoval,
neměl však
sýpky. Do
výkupu mu
bez regist rovaného
“permitu“
obilí
nevzali, tak
první úroda
čekala
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Hned po příjezdu do Kanady, přez plné pracovní vytížení a s
rozrůstající se rodinou, se Joe zapojil do krajanského života a vlaste
necké práce. Vyjmenovat všechny jeho zásluhy, pro jejich velký rozsah, bychom nedokázali. Některých je ale třeba zmínit na hromadě
pod plachtou až do Vánoc než se našel kupce – majitele vepřínu. První
pšenice vypěstovaná na pečení chleba se dostala na výkrm vepříků.
Joe poznal tvrdě jak kanadské zemědělství funguje. Do města přesto
nechtěl. Polnosti pronajal sousedovi a používal jen dvůr se vzorným
trávníkem a zahradu vždy vysázenou s neuvěřitelným množstvím
kytek. V tomto krásném prostředí se konaly naše každoroční pikniky
„ČS Sdružení.“ Loňského roku už to byl 22. piknik.
V době silné totality a normalizace v Československu vedl české

vysílání rádia ve Winnipegu, které režim doma nepěkně vyčetl jeho
matce, když žádala o návštěvu do Kanady. Po téměř dvě desítky let
obětavě pracoval jako koordinátor a hlavní mluvčí pavilonu „Heart
of Europe“ během festivalu národů Folkloráma, který se pořádá
každý rok ve Winnipegu. Festival vyžaduje koordinaci a obětavou
práci dobré stovky dobrovolníků po celý týden, plus týdny příprav
a Joe dokázal rok po roce vyburcovat, či umluvit, naše krajany na
to, že „to za ten další rok stojí“. Joe byl nejvíce známý svou prací
a angažovaností v krajanských spolcích. Joe vypomáhal novým
emigrantům, některé dokonce vzal načas bydlet k sobě, když nic
jiného nevycházelo rychle. Při těchto činnostech se poznal pravý
Joe! Svoji práci dělal poctivě a s celou duší. Byl předsedou odbočky
Českého a Slovenského sdružení ve Winnipegu. Posledních několik
roků pak jednatelem odbočky a vzájemně předsedou Československé
Podpůrné Jednoty ve Winnipegu.
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V roce 2013 předsedal 100-tým oslavám této vlastenecké organizace.
Úspěchem fungujícího společenského, krajanského života jsou osoby, které jsou ochotny zasvětit velikou část svého času pro své krajany! A tím byl Joe! Byl oddaným českým vlastencem a se spolukrajany sdílel svou dobrotu celou svou duší! Není to pouhá fráze, ze
stovek jeho přátel a známých není člověka, který by pro něho našel
špatné slovo. Spíše naopak by se někomu mohlo zdát, že někdy svou
dobrotu až přeháněl. Což by nebyla pravda. Snažil se jen pomáhat
a pracovat za každou cenu, i když mnohdy na úkor vlastního času.
Není pak divu, že my krajané, Češi a Slováci jsme si ho přivlastnili.
Byl „Náš Joe!“
Sbohem Josefe! Budeme Tě velice postrádat! Děkujeme Ti za všechnu
Tvoji dobrotu a ochotu, kterou jsi každému tak hojně a nezištně rozdával! Ať je Ti Tvoje milovaná kanadská země lehká!
Náš Pán na výsostech se Ti Joe za Tvojí úžasnou pozemskou dobrotu, jistě štědře odplatí!
Výbor ČSSK – Winnipeg
Výbor CCBA - Winnipeg
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VÝROČNÍ SCHŮZE SDRUŽENÍ

Pozvánka na ČLENSKOU VÝROČNÍ SCHŮZI
Winnipežské odbočky Českého a Slovenského
Sdružení
Srdečně zveme všechny naše členy, příznivce Sdružení a naše
krajany na výroční členskou schůzi, která se bude konat
v neděli, 26. března 2017 / 26. marca 2017 ve
3 hodiny odpoledne
v baru Klubu na 154 McKenzie Street.
Přijďte si poslechnout zprávy činitelů výboru, prodebatovat
práci Sdružení na místní a celokanadské bázi, popovídat si s
krajany a pochutnat si na malém občerstvení, kafíčku nebo
čaji. Alkoholické nápoje budou k zakoupení.

Pro informace pište na: Czech and Slovak Assoc. of Canada, Winnipeg
Branch, P.O. Box 1732, Winnipeg, Manitoba, Canada, R3C 2Z9 nebo
na redakci Pramene mishagogela@shaw.ca
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Návštěva z Toronta
V úterý 15. února přicestovali na třídenní oficielní navštěvu Manitoby generální konzul
České republiky pan Ivan Počuch v doprovodu s ekonomickým diplomatem Davidem
Mullerem. Po ukončení jejich čtvrtečních jednání se sešli v klubu jednoty na neformální
posezení s našimi krajany.
Oba pánové byli velmi nadšeni prohlídkou a krátkým seznámením se s historií
budovy a hlavně pak s historií krajanské
komunity ve Winnipegu. Pan konzul nás
seznámil s náplní svojí cesty do Manitoby,
jednáními se zástupci manitobské vlády,
University of Manitoba a Muzea lidských
práv a hlavně pak přednesl svůj názor na
spolupráci mezi krajany a českým diplomatickým sborem.
Na program se dostala staro-nová debata
o ustanovení honorárního konzulátu ve
Winnipegu. Pan generální konzul nás ujistil, že tomuto tématu je věnováno hodně
času na českých úřadech a ujistil nás, že
než se ustanovení tohoto úřadu podaří, český konzulární úřad bude pokračovat s vysíláním jejich úředníků do provincií a tak krajanům vypomáhat s konzulárními službami.
O jarní návštěvě do Manitoby se již uvažuje na měsíc květen. (Dáme vědět!)
My jsme pro oba pány měli specifickou otázku: v poslednich několika měsících mnozí
naší penzisté pobírající českou penzi, kterou si nechávají posílat na bankovní konto v
Kanadě, obdrželi dopisy s instrukcemi o zasílání t.zv. “potvrzení o žití” a požadavku o
zaslání specifických bankovních informací. Pan Muller se okamžitě spojil s kolegou v
Torontě a obdrželi jsme tuto odpovědˇ.

Dobrý den,
kolega mi předal konzulární dotaz týkající se formuláře “o žití”: ano tento
formulář je platný.
Dle nám dostupných informací v praxi činí problémy vyplnění některých údajů týkajících se identifikace zahraniční banky; v této věci však konzulát nemá možnost
pomoci: údaje je nutné získat individuálně od konkrétního finančního ústavu,
resp. jeho konkrétní pobočky.
Generální konzulát České republiky / Consulate General of the Czech Republic
2 Bloor St.W., Suite 1500, Toronto, ON, M4W 3E2
toronto@embassy.mzv.cz, www.mzv.cz/Toronto
Na základě této informace doporučujeme krajanům spojit se se svojí bankovní pobočkou,
která jejich penzijní konto spravuje.
Misha Gogela
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This year Canada is celebrating 150 years. On July 1, 1867, it was just four
provinces (Ontario, Quebec, Nova Scotia and New Brunswick) that composed
the new Dominion of Canada. The rest of the provinces and territories joined
and were formed over time, Nunavut being the most recent, which officially
separated from Northwest Territories in 1999. So you could say that Canada as
we know it — ten provinces and three territories — is turning 18. In Manitoba,
on July 1 Canada Day, elite athletes will embark on an epic journey of 150 miles
across the rich beauty of the Canadian Shield in Manitoba’s Eastman region. This
year’s Canada 150 Ultra Marathon course begins alongside the powerful Winnipeg River at Great Falls, taking you for a tour of the historical hydro-electric
dams along the edge of the Canadian Shield until participants are deep in the
woods and skirting across pre-Cambrian rock faces. The finish line is at the
south east end of Falcon Lake in Whiteshell Provincial Park, descending the ski
hills of Falcon Trails Resort.

Významné výročia, ktoré si pripomenieme v roku 2017 :
13. februára 1992 - V Československu sa oficiálne začala prevádzka počítačovej
siete internet.
15. februára 1947 - V Prahe sa začali majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji, na
ktorých československí hokejisti získali prvýkrát zlaté medaily.
20. marca 1992 - Vo Vodičkovej ulici v Prahe bola otvorená prvá reštaurácia
rýchleho občerstvenia McDonald’s v Československu.
30. júna 1967 - Do prevádzky bol slávnostne uvedený plynovod Bratstvo, ktorý
do Československa privádzal plyn zo Sovietskeho zväzu.
27. júla 1952 - Atlét Emil Zátopek získal na olympiáde v Helsinkách v maratóne
zlatú medailu, tretiu na tejto olympiáde, celkovo štvrtú.
8. septembra 1967 - V Prahe bola začatá stavba diaľnice D1 Praha-Bratislava.
25. novembra 1992 - Poslanci Federálneho zhromaždenia prijali ústavný zákon o
zániku ČSFR k 31. decembru 1992.
21. decembra 2007 - K Schengenu sa na pozemných a námorných hraniciach
pripojilo deväť krajín EÚ - ČR, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta,
Poľsko, Slovensko a Slovinsko.
25. decembra 1972 - Prvá čs. jadrová elektráreň v Jaslovských Bohuniciach bola
napojená na energetickú sieť.
31. decembra 1992 - Zanikla Česká a Slovenská Federatívna Republika.
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Fr. Peter Nemček bude slúžiť Slovenskú Veľkonočnú Omšu v
sobotu 22 apríla o 11tej v kostole Our Lady of Victory Church at
Osborne and Arnold.

Happy Easter
Veselé Veľkonočné Sviatky prajeme všetkým čitateľom!
Oslavy Veľkej noci sa v jednotlivých regiónoch líšia. Každá časť Slovenska
má aj svoje typické veľkonočné jedlá, ktoré sa často pripravújú len počas
týchto sviatkov. Veľká noc patrí k najvýznamnejším kresťanským sviatkom,
je oslavou jari ale i hojnosti, kedy sa stoly prehýbajú pod údenou šunkou,
vajíčkami, koláčmi. Počas týchto sviatkov sa kresťanské tradície prelínajú s
pohanskými oslavami príchodu jari.
K typickým veľkonočným zvykom patrí oblievanie vodou, šibanie korbáčom,
maľovanie veľkonočných vajíčok, rozdávanie čokoládových zajačikov. Oslavy
Veľkej noci sa v jednotlivých regiónoch líšia. Inšpirujte sa veľkonočnými receptami:
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Syrová Roláda
Ingrediencie

Inštrukcie

1 kus alobal
1 kus mikroténové vrecko
350 gr syru Eidam
200 gr šunky
1 kus = celé balenie Bambino Laughing Cow syr
2 polievkové lyžice nakrájanej pažítky
125 gr masla
1/2 červenej papriky a ½ zelenej papriky
2 vajcia
Trocha soli

Syr Eidam si vložíme do mikroténového vrecka, zaviažeme a dáme variť do vriacej vody
tak aby bol syr ponorený na 15 minút. Vajcia si dáme uvariť na tvrdo. Na linku si nachystáme väčší kus alobalu. Na alobal dáme horúci syr a vyvaľkáme ho do obdĺžniku.
Syr necháme trochu vychladnúť. Do misky si dáme žĺtka, na drobno nakrájané bielka,
pažítku, maslo, na drobno nakrájanú červenú a zelenú papriku, na kúsky nakrájanú
šunku a bambino (laughing cow). Všetko spolu poriadne premiešame a ochutíme soľou.
Hotovú zmes dáme na syr a zrolujeme do rolády. Roládu zabalíme do alobalu a vložíme
do chladničky aby nám stuhla.

Coconut Cake
Ingredients
1 (18.25 ounce) package
white cake mix
3 eggs
1/3 cup vegetable oil
1 cup water
1/2 teaspoon coconut
extract
1 (14 ounce) can sweetened cream of coconut
1 (14 ounce) can sweetened condensed milk
1 cup heavy whipping
cream
1 tablespoon white sugar
1 cup flaked coconut

Directions
Preheat oven to 350 degrees F (175 degrees C). Grease and
flour a 9x13 inch pan.In a large bowl, mix together cake
mix, eggs, oil, water and coconut flavoring. Beat for 2 minutes and pour into 9x13 inch pan. Bake for 30 minutes, or
until a toothpick inserted into the cake comes out clean.
In a medium bowl, combine coconut cream with sweetened
condensed milk and stir until smooth. When cake comes
out of the oven, poke holes into it in even rows using a large
fork or chopsticks. Pour milk mixture over, allowing it to
soak into the cake. Refrigerate for several hours or overnight.
In a large bowl, whisk cream until soft peaks form. Add
sugar and continue whipping until stiff. Spread over cooled
cake. Sprinkle top with flaked coconut.
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JARO A ZÁHRADKÁRI Margita Tobolková

Neviem sa dočkať, kedy sa bude dať íst do záhrady. Ešte je k tomu síce daleko,
ale prípravy sa už daju robiť. Ja teraz prezerám katalogy na semená. V Sage Garden, na južnej strane Winnipegu, majú vyše 36 druhov paradajok v ich katalogu. Ani neviem, ktoré vybrať. Rozni záhradkari mi odporúčajú to, a to, a to.
Bohužiaľ, človek obrázok nemože okoštovať. Ale ja rada experimentujem. Tak
pojdem na farbu.
Tazko odhadnúť, kedy je najlepšie
začat zo sadeničkami. Jeden známy
začal vlani uz vo Februári. Kým prišiel
čas na sadenie, sadeničky už neboli
dobré. Hádam koncom Marca, alebo v
Apríli je lepší čas. Vo Winnipegu je sezona na sadenie obyčajne po Victoria
day holiday. Ale teraz, s tým Globálnym oteplením, sa dajú mnohé veci
posadiť skor. Niektorí susedia všetko
riskujú, a posadia aj paradajky začiatkom Mája. Niektorím z nich však vlani
pomrzli no a niektorím sa podarili.
Najprv ale treba pripravit hlinu. Jedna suseda nakúpila čiernej hliny, za vyše
400 dollarov.. Ja veru také peniaze na hlinu nemám. Ja miešam hlinu s kompostom, a ked treba prihnojim s “Miracle Grow”. Každý záhradník má svoje tajomstvá na vítaznú záhradu. Potom pristupujeme k sadeniu:
Niektoré semená sadím priamo do zeme koncom mája, začiatkom júna. Kaleráb
som vlani tak vysypala, a bolo ho toľko, že som potom rozdávala. Aj fazuľu tak
sadím. Ale obyčajne sú to chuťovky, ako petržlen, a bazilička, čo sa sypú priamo
do zeme. Vlastne bazilička sa ani nedá stahovať z vnútra do záhrady, Bud ju
človek pestuje za oknom, alebo vysadí do záhrady. Chuťovky sa dobre pestujú aj
v kvetináčoch. Vlastne všetko sa dá pestovať v kvetináčoch. Ked som bývala v Toronte, bola som v apartmente. Na balkone som mala pol suda, a tam sa mi zmestilo pät paradajok. Jedni susedia majú celý dvor vybetonovaný, a všetko sadia v
kvetináčoch. Dokonca aj zemiaky! Hovoria, že aspoň im tam nelietajú komáre.
Ked je čas na sadenie, mnohé obchody, a súkromníci predávajú sadeničky. Ak
človek nejde po nejakej špecialite, dá sa dobre vybrať. Záhradkari, ktorí chcú
ušetriť, chodia nakupovať až v júni, ked sú sadeničky na zľave. Len vtedy už nie
je dobrý výber.
T&T seeds má celkom dobrý katalog na kvietky. Ved aj na zeleninu je výber,
ale nie až taký dobrý, ako má Sage Garden. Minulý rok, ked boli prasačie hody
u nebohého Joe Dobrovolného, videla som u neho zeleninovú záhradku bohate
zdobenú kvetmi. To sa mi veťmi páčilo. Zlaté ruky, čo to tak pekne urobili.
Dúfam, že tohto roku budem mať dobrú úrodu, a Vám, všetkým čitateľom
želám vítaznú záhradu!
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Club Pictures
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March 10, 2017
8:00 p.m.- 9:30p.m. Current Affairs – news from Czech and
Slovak Republics
March 12, 2017
3:00 p.m. CCBA Annual General Meeting
(Registration starts at 2:00 p.m.)
March 17, 2017
7:00 p.m. Potato Pancakes Night at the Club
March 24, 2017
8:00 p.m. - 9:30p.m. Czech / Slovak Cultural Heritage programs / evening
April 1, 2017
6:00 p.m. Dinner and evaluation of Movie “Anthropoid”
(2016)
April 7, 2017
8:00 p.m. - 9:30p.m. Czech / Slovak Cultural Heritage programs / evening
April 21, 2017
7:00 p.m. Potato Pancakes Night
April 28, 2017 C A N C E L L E D
8:00 p.m. - 9:30p.m. Current Affairs – news from Czech and
Slovak Republics
May 5, 2017 C A N C E L L E D
8:00 p.m. - 9:30p.m. Czech / Slovak Cultural Heritage programs / evening
May 19, 2017
7:00 p.m. Potato Pancakes Night
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march 04 2017

Veterinář Jan (Jiří Bartoška) už toho má dost. Poslední kapkou je smrt tchána, kterému taky došly síly a trpělivost. Babička (Iva
Janžurová) totiž vždy rozhodovala o jeho životě, stáří,
a nakonec i o tom, jak a kde bude pohřbený. Nerespektovala žádné jeho přání a touhu, v dobré víře, že
ona sama vždy a lépe než on ví, co je pro něj dobré a
správné. A tak se k jeho neštěstí o něj starala podle své
představy o jeho štěstí. A Janovi začíná být jasné, že je
na té samé cestě. Jeho žena Olga (Eliška Balzerová) se
totiž řídí stejnou teorií malého dvorku a dlouhého biče
a přesvědčením, že za štěstí svého muže je zodpovědná
výhradně ona. Janovi dojde, že už takto dál nemůže,
nechce, neumí. Když nic neudělá, skončí jako tchán. Jednoho dne jej napadne způsob, jak se osvobodit a získat zpět vládu nad svým životem. Tato
revolta je ale hodně netradiční. Už jen tím, že prvotní inspirací mu byl jeden z
jeho pacientů, papoušek s podezřením na Alzheimera. Jan se tak i díky němu
vydává na cestu za naplněním toho, o čem se domnívá, že jsou jeho sny. A
protože tato cesta nemůže být snadná, stává se její součástí také stádo koz a
později i krav, psychiatrický ústav, plavba na voru a život na lodi.

march 12 2017

14:30 - 17:00
CCBA ANNUAL
GENERAL MEETING
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mARCH 17 2017

19:00
Potato Pancakes at the CCBA Club
MARCH 23 2017

19:30 – 21:00
Czech & Slovak Cultural heritage program

Pokračování 5-ti dílného dokumentárního pořadu české Televize spojené
s diskuzí přítomných.

April 01 2017
Dinner & Movie

75. VÝROČÍ - OPERACE ANTHROPOID
Based on the extradinary true story of Operation Anthropoid, the WWII mission to assassinate SS General Reinhard Heydrich, the main
architect behind the Final Solution and the
Reich’s third in command after Hitler and Himmier.
In english with Czech subtitles

Atentát na Heydricha byla diverzní operace
československých výsadkářů za druhé světové války,
během které byl proveden atentát na zastupujícího
říšského protektora a šéfa RSHA Reinharda Heydricha. Atentát byl proveden 27. května 1942 v PrazeLibni dvojicí československých výsadkářů Jozefem
Gabčíkem a Janem Kubišem, kteří byli pro tento
úkol speciálně vycvičeni ve Velké Británii.
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APRIL 07 2017

19:30 - 21:00
Czech & Slovak Cultural Heritage Program
FERO FENIČ
Tam a zpět (1980) Oceněn v roce 1990 jako nejlepší čs. dokument let
1969 - 1989. Patřil k výjimečným snímkům své doby.
Brehy nehy (1982) Dokument „Tam a zpět“ (1980) i televizní hraný film
„Brehy nehy“ (1982) byly však, až do „sametové revoluce“, zakázané pro
veřejné uvedení.
Zvláštní bytosti (1989) – podobenství o konci totality.

APRIL 24 2017

19:00
Potato Pancakes at the CCBA Club

C A N C E L L E D
5.5.2017 19:30 – 21:00

C A N C E L L E D
Czech & Slovak Cultural Heritage
programs/evenings
Atentát (Film o atentátu na Heydricha)

mAY 19 2017

19:00
Potato Pancakes at the CCBA Club
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Becoming a member at CCBA
CCBA Annual membership fee is $12.00 and gives members full voting privileges at our AGM, where you can vote for your directors as well as become on,
should you decide to run in the elections and win!
Participation and volunteering is rewarding!
Membership,can be taken out anytime. It is simple as visiting the Club or mailing your cheque to:
CCBA, 154 McKenzie Street, Winnipeg, Mb R2W 5A2
There are always opportunities to volunteer at our events and with upkeep of our
building. Let us know your skills and willingness to participate! WE NEED HELP!
We would like to acknowledge and thank those who continually support our
magazine and the club!
A heartfelt thank you to:
Ricka Donations (since last edition):

In memory of Joe Dobrovolny:

Dr. Alexy, Julo & Lubica
Bačik, Karol a Marcela
Borges, Maria & Paulo
Braško, Jerry & Anne
		
Breuer, Eva
		
Cechmanek, Pavel
		
Januska, Jozef
		
Jezik, Tonka & Luboš
		
Kubicek, Jan
		
Macek, Jozef
		
Marak, Vera
		
Markiw, Milka
		
Orihel Jan a Danka
Palička, Jarmila & Karol
Prazak, Vince & Vera
		
Rusak, Linda
Rydzi, Timot
Sailer, Miloslav
Sichlerova, Marie
Stedronsky, Marcela & Antonin
Straceny , Eva
Zhanelova, Henrieta

Gallant Kaz & Hladik, Eva
Gretchen, Monika
Majersky, Giselle & Jan
Prazak, Vince & Vera
Stedronsky,Marcela &Antonin
Zvonik, Vladimir
Wenzel, Bob & Jana
Walsh, Mary

$20.00
$20.00
$20.00
$25.00
$19.00
$40.00
$20.00
$20.00
$20.00
$30.00
$15.00
$20.00
$10.00
$12.00
$20.00
$28.00
$20.00
$22.00
$50.00
$20.00
$20.00
$8.00

City of Winnipeg is an inclusive
multicultural community and we would
like to welcome all who are of Czech or
Slovak origin and their friends!
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$20.00
$70.00
$26.00
$56.00
$20.00
$20.00
$50.00
$20.00

Club Donations (since last edition)
Dr. Alexy Julo, Lubica, Adam
$20.00
Dr. Brasko, Tony & Eva
$10.00
Cechmanek, Pavel
$40.00
English, Vivian
$18.00
Gogela, Misha
$30.00
Macek, Josef
$30.00
Markiw, Milka
$20.00
Orihel, Jan a Danka
$72.00
Pesikova, J
$20.00
Rusak, Linda
$20.00
Rydzi, Timot
$20.00
Sailer, Miloslav
$50.00
Sichlerova, Marie
$38.00
Stedronsky,Marcela & Antonin
$38.00
Zoubek, Alois
$50.00

CCBA Membership 2017
Alexy, Julius Dr.
Alexy, Lubica
Alexy, Adam
Ameti, Ismail
Atnikov, Frank
Atnikov, Kathrin
Bacik, Karol
Bacik, Marcela
Benadik, David
Benadik, Gabi
Benadik, Kazo
Benadik, Martin
Blanchfield, Paul
Bohna, Fred
Borges, Maria
Borges, Paulo
Brasko, Eva
Brasko, Anton Dr.
Brasko, Aimee
Brasko, Andrej Dr.
Breuer, Eva
Brown, Bruno
Buček, Magda
Bulandra, Emilia
Campbell, Kim
Chaloupkova, Jarka
Chytry, Milan
Cisar, Jozef
Dowd, David
Dressler, Carolina
(Hladik)
Drexler, Eva
Dusanek, Helena
Eliasova, Veronika
English, Vivian
Forgo, Linda
Gočik, Pavol
Gocik, Ingrid
Gogela, Misha
Gretchen, Monika
Halama, Agnes
Halama, Mildred
Hamrle, Lubos

Harvilko, Rudo
Haverda, Ernest
Haverda, Slavka
Hill, Susie
Hladik, Eva
Hondl, Miroslav
Jablonsky, Eugene
Jakabekova, Yvona
Jancar, Iva
Jancar, Stanislav
Jansen, Arno
Jezik, Tonka
Juli, Evzen
Kadlecová, Eva
Koke, Helen
Koke, Robert
Kovac, Zuzka
Kriz, Frank
Kveton, Jiri
Kubik, Jaroslav
Kubicek, Jan
Kun, Jirina
Kun, Vilem
Macek, Josef
Madzik, Jozef
Majersky, Giselle
Majersky, Ján
Marcinco, Miki
Marcinco, Marika
Marak, Vera
Markiw, Milka
Matejička, Jan
McDonald, Alice
Moorehouse,
Dagmar
Mucska, Andrea
Mucska, Marcel
Mucska, Miro
Mucska, Alena
Mudra, Jana
Mudry, Peter
Nemečková, Anna
Nemecek, Roman
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Novotny, Victor
Nohel Stasova, Viola
Novak, Josef
Orihel, Jan
Orihel, Danka
Orihel, Diane
Overbecky, Steve
Pacin, Alojz Dr.
Pacin, Sona
Pacin, Ondrej Dr
Pacin, Stepan Dr.
Palička, Jarka
Palička, Karol
Pesik, Jana
Pesik, Vaclav
Prazak, Vera
Prazak, Vince
Prochazka, Liba
Poonwassi, Anne
Pych, Bohuslav
Ratz, Brian
Ratz, Jarka
Rydzi, Timotej
Rusak, Linda
Sailer, Mila
Samek, Jaromir
Samek, Michaela
Samek Phillip
Samek, Tereza
Schanel, Frantisek
Schanel, Emilia
Sichler, Marie
Silha, Josef, Dr.
Silha, Daša, Dr.
Skacel, Josef
Slavik, Maria
Snobl, Josef
Staub, Dana
Stedronsky, Anthony
Stedronsky, Marcela
Stedronsky, Antonin
Stelsovská, Helena
Straceny, Charles

Straceny, Eva
Straceny, Kurt
Strnad, Bohumir
Suver, Adriana
Suver, Tomas
Svarcova, Marie
Sweeney, Shelley
Tobolková, Margita
Tomaszewska, M. J
Toffler, Ivan Dr.
Toffler, Milada Dr.
Trojanova, Ema
Tyles, Julius
Tylesova, Marta
Valko, Andrew
Vanek, Eva
Verzich, Tomas
Verzich, Lenka
Vido, Blažena
Vido, Rudo
Volk, Jennifer
Volk, Karel
Walls, Mary
Wenzel, Bob
Wenzel, Jana
Wintner, Anton
Wintner, Dana
Zahradnik, Jaromir
Zahradnik, Hazel
Zhanelova, Henrietta
Zhanel, Jiri
Zhanel, Zuzana
Zitek, George
Zitek, Beverly
Zoubek, Alois
Zvonik Vladimíra

than

k you

NÁKAZA SOCIALISMEM - Vilém A. Kun
Ve zprávách CNN v únoru 2016 byl pořad o Venezuele o tom jak její občané strádají, nemají dostatek jídla. Bylo to až k pláči slyšet děti ve škole, že si nepamatují, kdy
naposledy měly mléko. Rodiče mívají večeři jen obden, aby děti měli snídani. To
všechno v bohaté zemi, hlavně na ropu, bohužel se socialismem! Pořad mě přivedl k
dalšímu zkoumání, co vlastně socialismus všechno obnáší.
Na úsvitu dvacátého století světem letěl slogan: „Evropou obchází strašidlo – strašidlo
komunismu!“ Ve skutečnosti se světem šířilo něco horšího než strašidlo. Do celého
světa se rozšířila „nemoc socialismu!“ Nakazila širokou paletu lidské společnosti,
počínaje od chudáka, který chtěl větší kus chleba k milionářům požadujících také
více. Všichni se přikryli dekou socialismu. A co je nejhorší, že je téměř nemožné
vyvrátit jejich „vždy oprávněný požadavek!“ (?)
Pojem „socialismus“ – společenský, družný, je natolik „vágní,“ že si ho může každý
přetvářet do jaké formy chce a hlavně k svému prospěchu! Což se neomezenou mírou
velkolepě děje. Socialismus se spolčí s kýmkoliv! Pravým, levým, středním. Vznikají
pseudosocialismy, liberální, národní, demokratický, komunistický, dokonce „socialismus s lidskou tváří!“ Je jako lehká žena, vyspí se s každým!
Z historického hlediska spolčování - (lat. socialis), je nejen staré jako samotné
lidstvo, ale je „přirozené!“ Od doby kdy jeskynního člověka hnala „nutnost“ a
nikoliv „úmysl,“ družit se do tlup, drželi se pospolu. Společný způsob života se stal
samozřejmostí, když výsledky společného lovu byly úspěšnější než individuální.
Spolčení a družení v celém průběhu dějin lidstva mělo velký význam, avšak zcela v
jiném smyslu, než je dnešní zvrácená představa socialismu. Kdo přistoupí k faktům
střízlivě, pozná grandiózní rozdíl mezi socialismem z „potřeby,“ nebo z „ideologie!“
Vágnost socialismu vede k mnohým individuálním názorům na subjekt. Pakliže
vše prospěšné je socialismus, tak mocnáři světa byli ti největší socialisti! Starali se o
svoje podřízené. Pro obranu svého lidu shromažďovali mohutné armády. Když Marie
Terezie nařídila povinnou školní docházku dětí od šesti let do dvanácti, o kterou se
staral stát, stala se „sociální pracovnicí?“ Nebo byla jen prozíravá panovnice hledící
na „potřebu“ škol pro prospěšnější běh monarchie s gramotnými lidmi. K zavedení
povinného zdravotního pojištění všech zaměstnanců v první republice nebyl také
potřebný socialismus.
Karel Marx a „spol.“ způsobili úžasný průlom do života lidstva. Přirozené potřeby
a logické zvyky společností scedili do jednoho hrnce a uvedli to pod názvem - Karel
Marx a „spol.“ způsobili úžasný průlom do života lidstva. Přirozené potřeby a logické
zvyky společností scedili do jednoho hrnce a uvedli to pod názvem - „sociální právo!“ „Právo na všechno - za nic!“ Hlavně od druhého člověka. Právo chuďase na
chleba a milionáře na neoprávněné peníze. Ačkoli Marx o právu toho druhého, se
moc nevyjadřoval. Nad továrníkem Engelsem zavíral oči. žasné „právo,“ vágnější než
pojem socialismu si lidstvo nesmírně oblíbilo.
Úžasné „právo,“ vágnější než pojem socialismu si lidstvo nesmírně oblíbilo. Pravidla a morálka užívaná po staletí byly výměnné za gumové
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„právo!“ Právo na všechno! Byť postupně značně omezené mnohými zákony, kdy
se poznalo, že vlastně přináší sebou anarchii!
Na celé záležitosti je nejsmutnější to, že se nejedná jen o socialismy Lenina, Hitlera,
zavádějících oba stejné prvky kolektivismu a sociální demagogie, ale jedná se taktéž
o novodobé socialisty. Dnešní tvůrci socialismu, stejně jako jejich předchůdci, získají
své politické vítězství na nesmír-ných slibech, jak všechno se změní ke krásnému.
Marx a jeho následovníci vypozorovali hrozně špatnou vlastnost lidstva, že lidé
nedokážou slibům odolat, ať jsou to sliby politiků, nebo sliby výher v loteriích. A
zneužili to! A výhradně na slibech od „A“ až do „Z,“ založili ideologii socialismu!“
Komunistický socialismus, či Hitlerův národní, oboje vytvořené hrozným terorem ve svém mezidobí byly taktéž doprovázené sliby z modrého nebe. Ačkoliv ani
teoreticky uvedené teorie nemohly vytvořit prosperitu svým občanům. Oba styly
socialismů nastolily pravý opak slibo-vaného blahobytu; zahnali obyvatelstvo do
bídy a miliony lidí, od starců k dětem přivedli na smrt.
Bohužel, v myslích lidstva zůstaly „sliby,“ jako nevyléčitelná nemoc. Hlavně ta úžasná
vyhlídka „zadarmo,“ znějící dodnes jako příslib vykoupení. Nedokážou se nákazy
„zdarma,“ zbavit za žádnou cenu. Zadarmo zdravotnictví, školství, ubytování, starost ve stáří atd… Všechno! Jakoby peníze padaly z nebe, jako kdysi Židům „mana“
na poušti. Socialista unesený bláhovými ideály se nezeptá, kde ten zázračný a
nevyčerpatelný pramen peněz se nachází.
Pokud přesto chceme vědět - „za jakou cenu je všechno zadarmo!“ Odpověď
je jediná a úplně jasná – „za cenu svobody!“ Marxovi a dalším tvůrcům koláčů v
oblacích se povedlo zvrátit myšlení lidí natolik, že slibem „zaopatření“ dokázali vrátit
společnosti zpět do novodobého otrokářství! Do stejně „starostlivého“ systému, kde
otrokář se o své otroky vždy postaral. Dostali jídlo, bydlení, i zaučení do práce „vše zadarmo!“ Práci „měli,“ zajištěnou až do hrobu, v dnešní době tak hodně nárokované. To úžasné „všechno,“ výměnou za pouhou „svobodu!“
Nevím, zda by někdo dokázal vysvětlit, proč svoboda se socialismem a jsou vždy v
„nepřímém úměru.“ Čím větší socialismus – tím menší svoboda!
Marxův a Leninův velký experiment s lidstvem předvedený na sedmdesátiletém
pokusu v Rusku a na čtyřicetiletém socialismu v Československé věznici, obehnané
ostnatými dráty. Člověk, který zatoužil po svobodě se nemusel ani dostat k plotu, aby
ho zastřelili! Z vypsaného se dá zřetelně poznat, že „fikce socialismu“ je jako nemoc,
z které se mnoho lidí nedokázalo vyléčit a zbavit se magické představy něčeho „zadarmo!“
Nejvíce tragické pro kteroukoliv společnost v současném světě je skutečnost, že
ač statisíce politiků a filosofů se navzájem poplácávají na ramenou za své „úžasné“
kvality. Chlubí se vyznamenáními a odměňováním i Nobelovou cenou. Tito mudrci dokážou vyřešit komplikované systémy dopravy, telekomunikace atd. Žádný
však z nich nedokáže vymyslet nějaký „lepší morální a právní systém,“ vyhovující
modernímu člověku a dnešním společnostem. Vypadá to, že vyřešení zapeklitého
společenského systému dneška je mimo lidskou schopnost!
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Escape & Visit
NAVŠTÍVTE CCBA BAR

VISIT CCBA CLUB BAR

Klubový Bar je otvorený vo
štvrtok piatok a sobotu o 19.00.
Ponúkame vám kúsok domova,
príjemné posedenie v kruhu
vašich známych, krajanov a
priateľov. Možnosť vidieť starých
známych ako i nadviazať nové
priateľstvá. Radi uvítame vás
ako aj vašich priateľov. Nechýba
domáce jedlo a sortiment dovozového piva, liehovín,vína, či
nealkoholické pivo a nápoje. Náš
Tuzex vám ponúka tovar a lahôdky dovezené z Čiech a zo Slovenska. Najdete tu Znojmia Uhorky
- Zelí/Kyslú Kapustu - Nakladané
Červené Papriky - Baranie Rohy
– Horčica - Ocot- Karlovarské
Oplátky - Fidorky – Tatranky –
Horalky – Kávenky – Venčeky
- Kolonáda - Sojový Suk - Zlaté
Keksy - Študentskú čokoládu –
čaje - Povidla / Slivkový Lekvár
- Vanilkový a Škoricový Cukor na
pečenie. Minerálne Vody: Baldovská – Mattoni – Magnezia atd.
Podporíte tým našu organizáciu a
tým nám umožníte udržať tento
malý kúsok domova. Je možné
rezervovať hornú spoločenskú
miestnosť alebo časť baru pre
súkromné akcie a oslavy.

Bar is open every Thursday, Friday,
and Saturday at 7 p.m. We are offering homemade food, imported
beer, liquor, vine, non-alcoholic beer
and drinks. Our “Tuzex” offers variety of imported food from Czech
Republic and Slovakia. You can find
assortment of wafers, candies, pickles, mustard, seasonings and much
more. Your support will help us to
sustain this small piece of our culture where we can meet new friends
and renew old friendships. We are
looking forward to your visit.
Upstairs Hall is available for rent
for special occasions. There is also
an opportunity to bring friends and
have small gatherings and celebrations in the bar. Contact us at 204589-7483 or write to publicrelations@czechslovakbenevolentassoc.
ca for more details.
Look for us on Facebook under
Czech & Slovak Community of Winnipeg. Like us and invite friends to
like our FB page.
Contact the CCBA club
Phone: 204-589-7483

Our Upstairs Hall is available for rent for special occasions. There is also an
opportunity to bring friends and have small gatherings and celebrations in the
bar.
For imformation contact us today!
Telephone: 204-589-7483
Email: publicrelations@czechslovakbenevolentassoc.ca
Our web site: www.czechslovakbenevolentassoc.ca
Look for us on Facebook under Czech & Slovak Community of Winnipeg.
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Naše Rovy

JERRY J. BRASKO (April 5, 1931 – January 19, 2017)
It is with great sadness we announce the peaceful
passing of Jerry J. Brasko on January 19, 2017.
Originally from Sipkove (Slovakia), Jerry immigrated to Winnipeg in 1951. Proud and hardworking Canadian, proud of his Slovak heritage,
in 1962 Jerry established and successfully run his
family
firm TATRA Ornamental Iron Works. For his
achievements, innovation, volunteering and contributions to immigration; involvement in political, cultural and sport activities; his support of the
Slovak Church; his determination to never consider impossible, Jerry received numerous awards
and recognitions including the Honoured Recipient of the Queen Elizabeth II
Golden Jubilee Medal by the Governor General of Canada (2002). Jerry provided us all with the courage to be strong, to be proud of our heritage, never
give up what we believe in, to work hard and accomplish goals. He gave us the
gifts of family, honour, strength, duty, love and laughter. Jerry leaves to cherish
his memory, his wife of 11 years, Anne; his children, grandchildren, and greatgrandchild; his sisters, and other relatives and friends. He was predeceased by
Mary T., his wife of 50 years who died February 26, 2004.
JERRY J. BRASKO (April 5, 1931 – January 19, 2017) S hlbokým zármutkom
oznamujeme, ze Jerry nás v tichosti opustil 19. januára 2017. Pôvodom zo
Šípkového (Slovensko), Jerry imigroval do Winnipegu v roku 1951. Hrdý a pracovitý Kanaďan, hrdý na slovenský pôvod, v roku 1962 Jerry založil a úspešne
rozvinul jeho rodinnú firmu, TATRA Ornamental Iron Works. Za jeho prínosy,
inova’ciu, podporu pre imigráciu, jeho účasť v politickej, kultúrnej a športovej
oblasti, podporu slovenskej komunity (kostola), jeho odhodlanosť nepripustiť
nemožné, Jerry obdržal mnohé ocenenia vrátane Honoured Recipient of the
Queen Elizabeth II Golden Jubilee Medal by the Governor General of Canada
(2002). Jerry preukázal odvahu byt silný, hrdý na svoj pôvod, nikdy sa nevzdať
v čo veríme, čestnou prácou dosiahnuť ciele; zmysel pre rodinu, zodpovednosť,
česť, lásku a potešenie. Jerry zostáva v spomienkach najbližších: manželka Anne
(uplynulych 11 rokov), jeho deti, vnúčatá a pravnuk, sestry a daľší príbuzní a
priatelia. Manželka Mary (s ktrou prežil 50 rokov) nás opustila 26 Februára
2004 a stále na ňu spomíname. Čest´ jeho pamiatke Anton Brasko za rodinu,
príbuzných a priateľov
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PETR JORDAN
BORN: JUN 14, 1947
DATE OF PASSING: OCT 23, 2016
It is with great sadness that we announce the sudden passing of Petr on Sunday, October 23, 2016.
Petr was 69. Petr was born in Mikulov, Czechoslovakia on June 14, 1947. His family eventually
moved to Krhanice, Czechoslovakia. Shortly after
he married, he left for Canada and arrived in Winnipeg in December 1968. Surviving Petr is his son
Peter (Soula), sister Milada, and nephews Michael,
Radek, Robert, Pavel, Alan and Michael. Petr was
predeceased by his parents Jan and Milada, and his brothers, Jan and Pavel. A
tool and die maker by trade, his first job in Canada was at Canadian Tool and
Die and then after became a self employed carpenter. He purchased property
in Anola, Manitoba in 1980 and began to build his dream cattle ranch. He built
his home with his own two hands on the weekends and moved to Anola permanently in 1984. Petr’s hands were his greatest tool.

GEORGE JOHANN ZHANEL It is with deep sadness that we announce the

passing of our beloved husband, father, grandfather and friend, George Johann Zhanel, on Sunday,
December 4, 2016, at the age of 79 years after a
lengthy illness.
George was born in the Czech Republic where he
met and married the love of his life, Henrietta.
Together with their two children, they immigrated
to Winnipeg in 1968 where the family still resides.
George was an accomplished music professor in
his homeland, being proficient in piano, violin,
and his big love, the trombone. Not only did he
teach music, he also performed with a Symphony
Orchestra and played in various bands that toured
the country playing at fairs, weddings and national celebrations. In Canada,
George chose to leave teaching and performing music, changing careers to
provide for his family. His new career included electronics work, where he met
his lifelong friends Mr. & Mrs. Jiri Sichler and Mr. Egon Unger. Though George
no longer played, music remained a passion and he spent many hours recording
his favourites from CBC Radio Canada as well as entertaining the family and
friends. George's other love was reading and he spent many hours educating
himself about world politics and the war years of his childhood.
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AVENUE DENTAL CO.
FATHER & SON TEAM WILL REPAIR AND BRIGHTEN YOUR SMILE!
Laser Dentistry, Family Dentistry, Dentures (same day repairs), Crown and Bridge,
Cosmetic Laser Dentistry - Veneers/Bonding, Teeth Whitening, Emergencies,
Root Canal Treatments, etc...

Dr. Anton Brasko D.D.S.
DENTIST

Dr. Andrej Brasko B. Sc., D.M.D.
DENTIST

2027 Portage Avenue, Winnipeg, MB, R3J 0K6

Toto číslo vyšlo pod vedením: Giselle
(Gizka) Majersky), Carmen Marer.
Príspevky: Vilém Kun, Misha Gogela,
Margita Tobolková, Jaromír Samek.
Redakcia Riečky sa teší a uvíta Vaše
príspevky, pripomienky, ohlasy,
dopisy, články, recepty a nápady. Prijaté
materiály redakčná rada
môže podľa potreby editovať pred
uverejnením.
Za obsah publikovaných materialov
zodpovedá autor.
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P: 204-837-8559 F: 204-888-8817

Czech School
Classes
Every
Thursday at 7:30 pm.
Interested?
Please contact
Helena Stelšovsky,
Email: helstel@shaw.ca
or call 772-7209.
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