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Summer Pork roast Celebration 

Vepřové hody 

 

 

 

 

 

Sobota, Saturday 

11.9.2021 

2:00 PM 

Dvůr a společenský sál CCBA 

Vstup volný pro členy CCBA.  

Pro nečleny, při zaplacení členského příspěvku na rok 2021 u vchodu - $12. 

Pro příchozí, kteří se nechtějí stát členy CCBA - $17. 

CCBA si vyhrazuje právo akci omezit či zrušit na základě aktuální 

pandemické situace. 

No cover charge for CCBA members. When purchasing CCBA membership at 

the door - $12, no cover charge for the event. If somebody does not want to 

become CCBA member, cover charge $17. 

Based on pandemic situation, CCBA may limit or cancel the event. 



 

3 

 

Vážení členové a přátelé Sdružení,  

 

po jednoroční pauze se pomalu začíná rozhýbávat kulturní 

a společenský život i když, podle odborníků, ještě stále 

nejsme venku z mizerie covidové pandemie. Přes veškerou 

snahu zdravotníků a odborníků podstatná část populace je pomalá se rozhodnout nebo odmítá 

přijmout nabízené ochranné očkování. To se zobrazuje především v pomalém uvolňování 

regulací a nařízení a to hlavně  pro větší nerodinná společenská setkání uvnitř budov. Čím 

vším se musí organizátoři takových setkání  probírat se dočtete v příspěvku Marcely 

Štědronské na stránce 7, která společně s výborem klubu (CCBA) připravuje program na 

podzimní a zimní otevření klubu pro větší akce.  

Utlumení společenských akcí a setkání nezastihlo jenom Manitobu. Všechny odbočky nšeho 

Sdružení se musely spokojit komunikací po telefonech nebo Internetu. To se nám podařilo i na 

svolání 68. Kongresu Sdružení. Původní, fyzické setkání bylo plánované na začátek června v 

Calgary. Už brzy na jaře bylo jasné, že se tohle nestane a tak byl zorganizovaný „online“ 

kongres na čtvrtou hodinu (východní čas) odpoledne 5. června. Zastoupeny byly všechny 

odbočky, včetně nejnovější odbočky Yukon (oficielní zapsání 14. května 2021) a plánované 

dvouhodinové setkání se protáhlo v diskuzi až do večerních hodin.  

Na úvod Kongresu se osobně připojil Velvyslanec ČR Bořek Lizec, Generální konzul v 

Torontě Petr Buriánek, Předseda Masarykova Institutu Robert Tmej a Předsedkyně Sokola 

Toronto Věra Tichá s jejich zdravicemi a přáním mnoha ůspěchů do dalších roků. Robert Tmej 

podal zprávu ohledně dostavby Památníku obětem komunismu v Ottawě a oba, Velvyslanev 

Lizec a GK Buriánek poděkovali za krajanskou spolupráci. 

Výroční zprávy všech odboček začínali v celku stejně. Tradičně na začátek roku plánované 

výroční členské schůze byly odloženy, výroční a finanční zprávy schváleny po telefonu  před 

odesláním do Ústředí. Výčet plánovaných akcí, které musely být zrušeny byl úctyhodný a 

doufáme, že se všem odbočkám podaří, tyto většinou tradiční akce, znovu nastartovat. 

Opravdovým potěšením bylo slyšet hlášení o provozování a práci českých škol v Montrealu a 

Ottawě a slovenské školy ve Vancouveru.  

Kongresy Sdružení jsou příležitostí se sejít a prodebatovat práci jednotlivých odboček a hlavně 

si vyměnit zkušenosti a přijít na nové nápady.V minulosti se kongresy svolávali ročně a každý 

druhý byl volební. Vzhledem k tomu, že se nyní kongresy konají dvouročně, každý kongres je 

volební. Již v Torontě v roce 2019 oznámil předseda Miloš Šuchma, že se o další mandát 

nebude ucházet. Volba po Internetu proběhla celkem rychle a ne stoprocentně, což je zdravý 

úkaz, a předsednictví Sdružení se přesunulo poprvé mimo Ottawu. To je něco co navrhovala a 
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Pozdrav z Českého honorárního konzulátu ve Winnipegu 

Vážení krajané, 

po několika měsících Vás znovu zdravím a dávám vědět, že i 

přes veškerá provinční covidová opatření   

se nám podařilo provádět služby honorárního konzulátu a s 

radostí jsme nachystaní  pomoct s přípravou dokumentů pro 

o čem usilovala před dobrými deseti lety naše winnipežská předsedkyně Eva Sailerová. Eva 

věřila, že elektronická komunikace je ta jedna možná varianta jak porazit kanadské vzdálenosti 

a celou organizaci tak sblížit. Letošní kongres toho byl důkazem. Že se první předsednictví 

přesune právě do Manitoby, tomu by se asi divila. Vaše pisatelka dvouroční roli předsedkyně 

přijala. Společně s novou jednatelkou Lucií Koďouskovou a výkonným výborem stávajícím ve 

stejném složení z minulého termínu pokračujeme v práci Sdružení dál. Miloš Šuchma byl 

zvolen jako čestný předseda a člen výkonného výboru. Jeho znalosti naší organizace a práce pro 

šíření dobrých vztahů mezi krajany, práce pro Sdružení a vztahy s Českou republikou, 

Slovenkem a Kanadou jsou základ na kterém můžeme pokračovat. 

 

Vaše, 

Misha Gogela 

Předsedkyně Českého a Slovenského Sdružení v Kanadě, 

Předsedkyně ČSSK, odbočka Winnipeg 

Informace a kontakt na Sdružení a odbočku Winnipeg jsou následující: 

České a Slovenské Sdružení v Kanadě nebo odbočku Winnipeg najdete na celokanadské 

webové stránce s informacemi všech odboček Sdružení: :www.cssk.ca  

Psát můžete na: 

CSSK Winnipeg 

51 Sweetwater Bay, Winnipeg, Manitoba,  

Canada, R2J 3G4 
 

Misha Gogela, předsedkyně  Tel.: 204 256-3713, mishagogela@gmail.com 



 

5 

Vaše žádosti o služby na Generálním konzulátu v Torontu nebo v České republice. Níže jsou 

uvedené informace o našem úřadě a službách, které Vám můžeme nabídnout. 

Vladimír Hlas, Honorární konzul ČR 

 

Honorární konzulát se nachází na adrese: 5 Terracon Place, Winnipeg, R2J 4B3. Návštěvy 

pouze po dohodě. Ohlásit se můžete na e-mailové adrese winnipeg@honorary.mzv.cz   nebo 

na 204-505-0844; (pro případy nouze je rezervováno číslo 204-981-7314).  
 

Honorární konzulát, ve spolupráci s Generálním konzulátem v Torontu , se zabývá následující agendou: 

 

 ověřování podpisů osob (např. plné moci nebo potvrzení o žití ); 

 vypsání formulářů a potvrzení podpisů na žádosti o osvědčení českého občanství ( např. děti 

narozené v Kanadě českým rodičům; držitelé propadlých českých cestovních pasů); 

 ověřování správnosti opisů či kopií listin pro použití při jednání v ČR; 

 ověřování správnosti dodaného překladu; 

 ověřování podpisů na žádosti o výpis z rejstříku trestů k podání . 

 

Honorary Consulate for Czech republic in Winnipeg is located at 5 Terracon Place, Winnipeg, R2J 4B3. 

Always contact consulate before a visit. To make appointment write to winnipeg@honorary.mzv.cz or 

phone (204) 505-0844 . 

 

Please note that Honorary Consulate offers limited services only, such as: 

 

 authentication of personal signatures; 

 completing forms and confirming signatures on an applications for the Czech citizenship 

certificates (eg. children born in Canada to Czech parents; holders of the expired Czech passports); 

 authentication of photocopies;                                                                                                            

 authentication of translations; 

 certification of superlegalized documents. 

 

Other services than listed can be provided by the Embassy in Ottawa or the Consulate General in 

Toronto. It is not possible to apply for a visa or a Czech passport at Honorary Consulates. 

mailto:winnipeg@honorary.mzv.cz
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Srdečně děkujeme všem, kteří nás finančně podpořili. 

Jméno 

(nový dárce/člen 
od vydání 
posledního čísla) 

Členské 
Pramen/

Riečka 
Dar 

 

Člen 
2021 

 

    

ČLENOVÉ a DÁRCI SDRUŽENÍ  

  ...... J. Pesik .................... $ 15.00 ....... $ 5.00 
  ...... M. Gogela ............... $ 15.00 ..... $ 20.00 .....$ 15.00 
 ....  ...... K. Gogela ................ $ 15.00 ............  ..........$ 15.00 
  ...... J. Zahradnik ............ $ 15.00 ..... $ 50.00 .....$ 10.00 
  ...... H. Zahradnik ........... $ 15.00 
 ....  ...... Muncnerovi (AB) ...........  .......... $ 50.00 
 ....  ...... H. Vesely ........................  .......... $ 40.00 
 ....  ...... M. Bonev .......................  .......... $ 50.00 
 ....  ...... M. Schiller (BC) ..............  .......... $ 20.00 
 ....  ...... Z.a H. Grajovi (NS) .........  ........ $ 100.00 
 ....  ...... D. Orihel ........................  ........ $ 100.00 
  ...... F. Kriz ...................... $ 15.00 ....... $ 5.00 
 ....  ...... H. Dusanek ....................  .......... $ 50.00 
  ...... J. Kun ...................... $ 15.00 ..... $ 10.00 
  ...... V. Kun ..................... $ 15.00 ..... $ 10.00 
  ...... A. Pacin ................... $ 15.00 
  ...... M. Bucek ................. $ 15.00 
  ...... A. Stedronsky ......... $ 15.00 ..... $ 20.00 
  ...... M. Stedronsky ........ $ 15.00 
  ...... M. Sichler................ $ 15.00 

Opožděné , za to srdečné 
blahopřání! 

Paní Anna Němečková,  dlouholetá  
č lenká Č SSK oslávilá letos v č ervnu 
sve  90. nározeniny.  Dodáteč ne  
srdeč ne  bláhopr ejeme á do dáls í čh 
roku  pr ejeme s te stí , zdráví , 
rádost....... no proste  to nejleps í !! 

- staří přátelé ze Sdružení a Klubu 

Dáváme na vědomí, že Konzum  
českého a slovenského zboží stále existuje.   

Zboží si můžete zakoupit během otevírací doby. Pravidla pro očkované a neočkované návštěvníky 

najdete v následující zdravici od Marcely Štědronské na stránce 7. 

CCBA – Český & Slovenský Klub ve Winnipegu 

154 McKenzie Street    (204) 589-7483)  

Otevřeno je každý čtvrtek a pátek od 18:30 do 23:00 

Každý čtvrtek paní Eva nabízí na objednávku domácí teplé večeře. Čtvrteční Menu 

nájdete na  www.czechslovakbenevolentassoc.ca 

http://www.czechslovakbenevolentassoc.ca
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Milí přátelé, 

doufáme, že si všichni ve zdraví a pohodě užíváte léta. Počínaje sobotou 7. 8. 

2021 nařízení spojená s Covidem byla nahrazena doporučeními, které je třeba 

dodržovat pro ochranu našich krajanů při návštěvě klubu. Za předpokladu, že se 

situace nezmění rádi bychom zahájili naše podzimní kulturní programy. Jelikož 

léto se chýlí ke konci naplánovali jsme na přivítanou “Vepřové Hody” na sobotu 

11. 9. 2021 ve 14.00 hod. ve společenské hale a na dvoře CCBA 154McKenzie St. 

Touto akcí bychom rádi přivítali zpět v klubu naše krajany po dlouhé přestávce, která byla 

zapříčiněna Covidem. Vstup je volný pro členy CCBA a pro nečleny po zaplacení členského 

$12 na 2021 u vchodu a příchozí, kteří nechtějí být členy je vstupné $17. Posezení bude na 

dvoře kde masky nejsou nutné ale při vstupu do haly, nakupování nápojů, vyzvedávání jídla 

v hale a užívání toalet masky budou vyžadovány. 

Žádáme zájemce aby se co nejdříve přihlásili buď zavoláním do klubu: (204) 589-7483 a nechá-

ním vzkazu na záznamníku a nebo posláním e-mailu na adresu: marcela.stedronsky@gmail.com 

Je důležité abychom měli přehled o počtu zájemců jelikož momentálně povolená kapacita je 50 

osob. 

Ve čtvrtek a pátek, kdy je bar otevřen, návštěvníci s očkovacím průkazem nemusí mít masky a 

mohou se kdekoli volně posadit. Nenaočkovaní návštěvníci musí mít masku při vstupu do bu-

dovy, při obědnávání jídla, nápojů a používání toalet. Sedět mohou při jídle a pití jenom 

venku.  

Také upozorňujeme, že na veškeré programy, které budou probíhat uvnitř budovy, jako 

“Dinner and Movie evaluation“ bude vyžadován očkovací průkaz. Bez průkazu se těchto pro-

gramů nemůžete zůčastnit!!!  

Jelikož situace se může kdykoli změnit, při oznamování programů e-mailem budete informováni 

o případných změnách. Děkujeme za porozumění! Našim hlavním cílem je abychom si mohli 

znovu v klubu společně posedět, ale také zároveň dbát na ochranu našich krajanů. Plánované 

podzimní programy najdete na stránkách tohoto časopisu. 

Ještě na ukončení bych chtěla poděkovat všem, kteří, ať už zaplacením členských příspěvků, 

finančním příspěvkem na činnost organizace nebo nákupem v baru a konzumu, v době kdy klub 

byl zavřen, podpořili naši organizaci. 

Díky podpoře, kterou nám poskytla Česká republika, Manitobská provinční vláda a díky 

obětavé práci našeho účetního Jaromíra Samka naše organizace tuto kritickou dobu přežila. Ta-

ké děkuji pani Evě z baru, která vždy ochotně organizovala nákupy z baru a konzumu jako 

“curb side pick up” v době kdy klub byl zavřen. Díky Františku Křížovi, který nám pomáhal 

dohlížet na klub a trpělivě odstraňoval Graffity. Poděkování též patří Míshe Gogelové za roz-

mailto:marcela.stedronsky@gmail.com
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Oblíbené pátky v klubovém baru s nabídkou výborných bramboráků 

Zemiakové placky alias Bramboráky alias Potato pancakes are 

back. 

These popular evenings will continue throughout the fall season! 

It is a fun evening for all. 

 

September 17, 2021 

October 22, 2021 

November 19, 2021 

December 10, 2021 

hodnutí dále pokračovat ve vydávání Pramen/ Riečka, víme, že vydávání časopisu vyžaduje 

hodně práce a času a tak si toho velmi vážíme. Pro nás časopis je nesmírně důležitý pro komu-

nikaci s krajany o plánovaných programech.  

Doufáme, že situace se bude měnit jenom k lepšímu a že se nám podaří uskutečnit naplánované 

programy.Těšíme se na Vaši účast. Na shledanou/ dovidenia! 

 

Od 2. září/ Septembra 2021 bar bude otevřen čtvrtek a pátek od 6:30pm do 11:00pm.  

On behalf of the CCBA, 

Marcela Stedronsky 

President 
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September 11, 2021 Sat 2:00-10:00 Summer Pork roast Celebration 

September 17, 2021 Fri 7:00-10:00 Potato Pancakes evening in the Club 

        

October 15, 2021 Fri 8:00-9:30 Current Affairs – news from Czech and Slovak Republics. 

October 22, 2021 Fri 7:00-10:00 Potato Pancakes evening in the Club 

October 30, 2021 Sat 5:30-11:00 Dinner and evaluation of movie:  Marie Terezie 3 

        

November 14, 2021 Sun 2:00-6:00 Wine tasting 

November 19, 2021 Fri 7:00-10:00 Potato Pancakes evening in the Club 

November 27, 2021 Sat 5:30-11:00 Dinner and evaluation of movie:  Marie Terezie 4 

        

December 3, 2021 Fri 8:00-9:30 Current Affairs – news from Czech and Slovak Republics. 

December 5, 2021 Sun 2:00-6:00 St. Nicholas Party for children (Mikulášská besídka) 

December 10, 2021 Fri 7:00-10:00 Potato Pancakes evening in the Club 

December 17, 2021 Fri 8:00-9:30 Czech and Slovak Folklore with cooking class – learn to cook  
      traditional Czech & Slovak simple meals and soups.                                         

December 30, 2021 Thu 7:00-11:00 New Year Celebration in the Club 

CCBA program společenských akcí  

podzim 2021 

Dvůr, restaurace a společenský sál CCBA 

Pr i vstupu do klubu á společ enske ho sá lu, vč etne  pouz ití  toálet, ČČBA vyz áduje oč kováčí  pru káz. Kdo 
nebyl oč ková n musí  mí t másku pr i objedná vá ní  jí dlá á ná poju . Neoč kování  mohou bez másky sede t pr i 

jí dle á pití  jen venku. 
Mimo vy s e uvedene ho, ČČBA bude dodrz ovát vs ečhná dáls í  nár í zení  á doporuč ení  Mánitobske  vlá dy.  

ČČBA si vyhrázuje prá vo ákče omezit č i zrus it ná zá kláde  áktuá lní  pándemičke  situáče. 
ČČBA requires Mánitobá čovid 19 immunizátion čárd to enter člub, sočiál háll ánd toilets. Non 

immunized guests must háve á fáče másk when ordering meáls ánd drinks. Non immunized guests máy 
be without fáče másk only outside.  

Besides ábove spečified, át the time of event, ČČBA will ádhere to áll other Mánitobá government 
direčtives ánd rečommendátions.  

Básed on pándemič situátion, ČČBA máy limit or čánčel ány event. 

samek
Text Box
C A N C E L E D
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Seznam členů CCBA   

Leden/Januar 1 až Srpen/August 15, 2021 Členské $ 12.00 ročně 

Atnikov, Katrin 

Bacik, Karol 

Bacik, Marcela 

Benadik Gabriela 

Benadik Kazimir 

Benadik, David 

Benadik, Martin 

Bergen, Dave 

Bergen, Petra 

Campbell, Kim 

Chaloupkova, Jarka 

Dobrovolny, Bozena 

Drexler, Eva 

English, Vivien 

Gogela, Misha 

Gogela, Kelly 

Hill, Susan 

Jancar, Stanislav 

Koke, Helen 

Koke, Robert 

Kollar, Pavol 

Kovacs, Susan 

Kriz, Frank 

Kubicek, Jan 

Kun, Jirina 

Kun, Vilem 

Kylar, George 

Majersky, Giselle 

Marcinko, Marika 

Marcinko, Miki 

Mucka, Miro 

Mucka, Alena 

Mucka, Andrea 

Mucko, Marcel 

Müller, Vilem 

Novotny, Viktor 

Orihel, Danka 

Orihel, Jan 

Pacin, Alojz, Dr. 

Pacin, Ondrej Dr. 

Pacin, Sona 

Pacin, Stefan 

Palicka, Jarka 

Palicka, Karol 

Pesik, Jana 

Pesik, Jakub 

Ratz, Brian 

Ratz, Donovan 

Ratz, Jarka 

Rusak, Linda 

Samek,, Filip 

Samek, Jaromir 

Samek, Michaela 

Samek, Tereza 

Soustek, Eva 

Soustek, Karel 

Stedronsky, Anthony 

Stedronsky, Antonin 

Stedronsky, Marcela 

Straceny, Eva 

Straceny, Kurt 

Straceny, Sataka 

Strnad, Bohumir 

Sweeney, Shelley 

Vido, Blaza 

Vido, Rudolf  

Walls, Mary Anne 

Zahradnik Hazel 

Zahradnik, Jaromir 

This is an invitation for interested wine makers to get ready and regis-

ter with Bob Wenzel for 2021 WINE TASTING COMPETITION.  

If you decide to enter your wine please call ASAP : 

Bob Wenzel......204-832-1593 cleopatraspa@shaw.ca   or 

bohuslav.wenzel@gmail.com  
Contestants can enter either white or red homemade wine of their choice. The cost for the con-

testant is $5 plus 5-6 bottles of your wine (we will supply the empty bottles ahead of time). 

Get ready for November 14, 2021 at 2pm! 
 

The competition will be conducted in English and judged by you. 

Cost is set at $15.00 per person and cheese, crackers and light snack are included in the price. 

Based on pandemic situation, CCBA may limit or cancel the event. 

mailto:bohuslav.wenzel@gmail.com
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CCBA gratefully acknowledges  your generous donations na rok 2021 

NAME    $ 

Anonymous Donation  $87.85 

Benadik, Kazimir  $100.00 

Dobrovolny, Bozena  $8.00 

Drexler, Eva  $48.00 

English, Vivien  $38.00 

Gogela, Misha  $26.00 

Majersky, Giselle   $8.00 

Kriz, Frank  $28.00 

Kun, Jirina  $26.00 

Kylar, George  $38.00 

Müller, Vilem  $88.00 

Nikdy není  pozde . Neme li-li jste jes te  pr í lez itost záplátit č lenství  v ČČBA ná rok 

2021, nebo čhčete pr ispe t ná provoz á kulturní  prográmy klubu, mu z ete ták stá le 

uč init. Mu z ete pouz í t e-tránsfer (rádá ják je popsá ná ná nás ičh webovy čh 

strá nká čh http://www.čzečhslovákbenevolentássoč.čá/html/ČČBA-e-

Tránsfer.html), nebo s ekem (páyáble to ČČBA) poslány m ná ádresu klubu (ČČBA, 

154 MčKenzie Str., Winnipeg, Čánádá, R2W 5A2), nebo pr í mo v klubu pr i Vás í  

pr í s tí  ná vs te ve . 

It’s never too láte. If you still did not háve á time to páy 2021 ČČBA membership or 

would like to donáte some money in support of člub operátions you čán still do it. 
You máy use e-tránsfer (how to … is desčribed on ČČBA Web site - http://

www.čzečhslovákbenevolentássoč.čá/html/ČČBA-e-Tránsfer.html), or by sending 

čheque (páyáble to ČČBA) to the člub áddress (ČČBA, 154 MčKenzie Str., Winnipeg, 
Čánádá, R2W 5A2), or next time you visit our člub. 

Novotny, Viktor  $48.00 

Orihel, Danka  $76.00 

Orihel, Jan  $300.00 

Pacin, Ondrej Dr.  $203.00 

Pacin, Sona  $64.00 

Pesik, Jana  $26.00 

Rusak, Linda  $68.00 

Soustek, Eva  $52.00 

Stedronsky, Marcela  $40.00 

Sweeney, Shelley  $288.00 

Walls, Mary Anne  $8.00 

Zahradnik Hazel&Jaromir  $106.00 

http://www.czechslovakbenevolentassoc.ca/html/CCBA-e-Transfer.html
http://www.czechslovakbenevolentassoc.ca/html/CCBA-e-Transfer.html
http://www.czechslovakbenevolentassoc.ca/html/CCBA-e-Transfer.html
http://www.czechslovakbenevolentassoc.ca/html/CCBA-e-Transfer.html
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„CO ŘÍCT“  
Vilém A. Kun 

 

 O čem si vůbec v dnešní době povídat s přáteli a většinou jen po telefonu? Zbývá jen málo 

pěkného o čem člověk může diskutovat, když ten čínský virus nebere konce. Pokud se někdo 

pozastaví nad mým označením virusu, který oficiálně nese honosný název „covid19,“ nicméně, 

těžko se dá zapřít, že to nevyšlo z čínského Wuhan-u, ať už se to stalo jakýmkoliv způsobem. 

Kdyby tomu nebylo tak, proč se v několika zemích, hlavně v USA vehementně snaží vypátrat 

odkud se rozšířil do 150 zemí během třech měsíců. Zajisté není tomu tak, jak se vyslovila jedna 

dáma, že „to mohlo vzniknout kdekoli!“  

 Strach z nakažení ovládnul celý svět a nadělal větší zlo než samotný virus! Udělal 

nesmírnou škodu v tom smyslu, že virus časem pomine, (a je docela možné, že se budeme divit 

zbytečným opatřením), avšak ekonomické a společenské následky potrvají desetiletí, ne-li 

navždy. Podle magazínu „Forbes“ bylo v roce 2020 uzavřeno více než 15 500 obchodů, včetně 

obchodních titánů, jako jsou Macy’s a uzavírání ještě neskončilo. Zrovna tak trpí restaurace, 

včetně našeho klubu, kde se rádi scházíme s krajany.  

V druhé řadě minisérie ( část třetí a 
čtvrtá) se Marie Terezie naučí, jak 
zacházet s nabytou mocí a zároveň 
velmi bolestivě pocítí dopady svého 
postavení na svůj osobní život. Podaří 
se jí sice zažehnat katastrofu hrozící ze 
severu od Fridricha, ale vyskytne se 
nová hrozba v podobě Francouzů a 

Bavorů, kteří obsadí Prahu a dostanou se až k Linci. Do Vídně se vrací Františkova matka, která se k Marii 
chová velmi přátelsky a s porozuměním, ale její skutečné úmysly jsou úplně jiné. Chce získat svého syna 
Františka zpět na svou stranu, i kdyby to mělo znamenat oslabení či porážku Habsburků. K Mariině 
znepokojení se zároveň ve Vídni rozmáhá hazard a František se čím dál více věnuje nejen jiným ženám, 
ale také jakémusi, z Mariina pohledu pochybnému, podnikání. Slíbená pomoc z Uher nepřichází, a tak se 
zoufalá Marie, přes protesty svých nejbližších, spolehne na pomoc barona Trencka, osoby dosti 
pochybné existence. Teprve, když se dozví, jak si Trenck opravdu počíná a jak se chová vůči lidem, za 
jejichž matku se Marie stále považuje, je panovnice nucena uznat svou chybu a zaplatit za ni cenu v 
podobě vzrůstajícího osamění. 

Část třetí – 30 října (October 30) 2021 

Část čtvrtá – 27 listopadu (November 27) 2021 
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 Kdo ví, zda se bývalý normál vůbec navrátí? Třeba podávání ruky, které na první pohled je 

všední věc, ale skutečnost je zcela jiná. Podávaní ruky se děje po tisíciletí a není to náhodná věc. 

Nevzniklo to z výmyslu někoho, ale z pradávné zkušenosti lidstva, že podání ruky nejen vytváří 

důvěru mezi oběma a předává druhému určitý pocit, dneska by se řeklo karmu. Podání ruky 

hraje velikou roli v mnoha případech. Dodnes u soudů podání ruky rozhoduje jako uzavření 

obchodní a jiné smlouvy. Malé dětí vyhledávají jistotu tím, že se drží ruky maminky/otce 

nikoliv z obavy, že upadnou.  

 Politici, i lékaři se kolem virusu ohání vědou a nařizují co vše je zapotřebí k ochraně, 

bohužel bez důkazů. Stanovili dvoumetrové rozestupy lidí, ale důkaz o tom jakou vzdálenost 

virus nepřežije, nemají. Na fotbalovém stadionu v Budapešti při zápasu „Euro 2020“ nějakých 

50 tisíc fanoušků stálo doslova tělo na těle a žádný následek rozšíření nákazy nenastal. Jak to 

vysvětlit?  

 Snad největší zlo virus nadělal se zákazem spolčování a návštěv i v rodinách a možná 

navždy zanechal emocionální následky. Už dnes je to vidět u malých dětí. Je to nepříjemné až 

děsivé, když malé děti při návštěvě u své babičky a dědy musejí zůstat stát jen na dvoře. Bere to 

až u srdce, jak mi vyprávěla příběh jedna babička, když pětiletá vnučka musela jít na chvíli do 

domu a pak říkala: „Babi, už to tady ani neznám. Můžu si něco od tebe vzít domu na památku, 

aby mi to připomínalo váš dům a tebe?“ O virusu, který naplňuje tisíce stran v novinách a 

televize je tím plná by se dalo z různých pohledů dlouho pokračovat.  

 Dotknu se ale dalších zlých až šeredných věcí současné doby. Věc, která nikoho nemine jsou 

nezvyklá vedra nejen po celé Severní Americe i v Evropě, provázena velkým suchem, z čeho 

vznikají lesní požáry dosud nepoznaného rozsahu, nejen v Severní Americe, ale ve Skandinávii, 

na Sibiři i na jihu Evropy. A ten nejhorší následek sucha se zřejmě objeví až později s malou 

úrodou na farmách. Už teď, v červenci jsou pastviny vyrahlé a nastává nesmírný nedostatek 

sena, krmiva pro dobytek. Vede to farmáře zbavovat se zvířat, kterých bude později nedostatek s 

následkem zvýšení cen masa. A pokud někde zaprší, tak jsou to průtrže mračen, které dělají 

velké škody, jak se stalo v Německu, v Česku, v Číně i jinde.   

 Na politické scéně to není o nic lepší, než co nám předvádí příroda. Lidé jsou nečistou 

politikou odrazeni natolik, že přestávají mít zájem o dění a neuvažují už o událostech kolem 

sebe, berou věci tak jak jim to podávají politici a jejich prodloužené ruce, „media!“ Že by 

„myslet bolelo,“ jak to řekl prezident T.G. Masaryk což vede k tomu, že rozhodování se 

přenechává těm „druhým,“ pak z toho vyplynou nepěkné následky.  

 Ve většině zemí je rozšířený demokratický způsob vlády tj. „vláda lidu!“ O výkonu státní 

moci (volbami) rozhoduje mínění „většiny“ oprávněných občanů. Bohužel, tento systém se 

stává čím dál více znepokojující tím, že vlády i občané ustupují nátlaku menšinových skupin, 

které agresívně prosazují své požadavky, nehledě na názory většiny. Pro své, a často nesprávné 

požadavky využívají svou barvu kůže, nebo svoje unikátní přesvědčení ať už je to politického, 

nebo genderového rázu. Bylo by zajímavé najít osobu, která by u jakéhokoliv živočicha, včetně 

člověka našla jiné pohlaví než „male or female“ (mužské, nebo ženské)! Dnes se však uznává u 

lidí už „27“ pohlaví! Pakliže předešlá věta o pohlaví je správná, proč vůbec se mluví mezi lidmi 
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o vícero pohlaví, a nikoliv jen o mentálním přesvědčení dotyčných osob? (Mají to v hlavě, a 

nikoliv na těle)! Na tomto je vidět velký ústup demokracie – většiny, bohužel mlčící. 

Samozřejmě, občané mají své chyby pramenící hlavně z nezájmu a přenáší se to i do 

demokracie (vlády), která dává volnou ruku agresivním politikům a křiklounům. Pravá 

demokracie dává občanovi svobodu projevu, nikoli však násilného, provázeného ničením 

majetku, žhářstvím, loupeží. Totéž platí na obscénní vystupování při různých parádách.   

 Uběhlo už více než třicet let, kdy státy tzv. Východní Evropy, se vymanily z područí 

socializmu, který bohužel se v Severní Americe dnes dostává do veliké módy. V demokratické 

straně USA je klika socialistů. Nejznámější je tzv. „squad“ několika kongresmanek jako A. 

Ocasio-Cortez, Rasida Tlaib, Cori Bush, členky „DSA“ (Democratic Socialists of America) od 

nich nominované do Demokratické strany. Samozřejmě další veliký socialista je Senátor Bernie 

Sanders. Ten by nejraději udělal v USA socialismus podle kubánského vzoru, hlavně propaguje 

jejich lékařskou péči „zdarma“ (?) s čím u mnoha lidí, kteří socialismus už dál neznají nalézá 

souhlas. Bernie o tom nemluví, že Kubánci hladoví a vše je tam jen na lístky, pak je léčí 

zadarmo z podvýživy. Zajisté jste viděli v TV, jak Kubánci protestují v Havaně i jinde a 

požadují dostatek potravin.  

 Nicméně, neomarxismus se stal v Amerikách velkým hitem, hlavně mezi tzv. inteligenci na 

Univerzitách i ostatních školách. Hlásají hlavně dětem, že bude všechno zadarmo, u nich to 

nejvíce zabírá! Tito učitelé nejenže se socialismem nemají žádné zkušenosti, ale postrádají 

selský rozum, zdravou logiku, která jasně poukazuje na lidskou vlastnost, že většina se snaží žít 

co nejsnadněji a pracovat co nejméně! Z této samotné skutečnosti marxistický socialismus 

„nikdy a nikde“ nemůže fungovat, aby jen někteří pracovali a živili druhé. Brát od bohatých je 

možné jen na čas, tak jak se to dělo v ČSR! Po odebrání bohatství fabrikantům a statkářům, se 

pak bralo od řemeslníků, chalupářů s kravičkou i od spořivých dělníků (viz. měnová reforma). 

Mudrosloví, „Kdo nepracuje ať nejí,“ není nic nového, lze to najít už i v Bibli. Marx, který 

nikdy nepracoval jen parazitoval u textilního továrníka Engelse to asi nikdy neslyšel. Co ale je 

na socialismu nejhorší, že se snaží i přes své velké neúspěchy udržet za každou cenu, za cenu 

svobody občanů.  

 Od ledna 2021 je Joe Biden novým prezidentem USA, kterého si z neznámých důvodů dost 

lidí i v Kanadě přálo do Bílého domu. Hned po inauguraci se předvedl, když škrtem péra 

zastavil kanadský olej z Alberty, zrušením Keystone XL-pipeline (ropovod). Otevřel jižní 

hranice USA pro jakéhokoliv emigranta. (Uvádí se, že jsou ze 100 zemí světa). Děti jsou zrovna 

tak drženi v klecích (postavených Obamou), ale v mnohem horších podmínkách, než co vyčítali 

Trumpovi. Média to však Bidenovi promíjejí. Zdá se, že nejde o konané zlo, ale kdo to zlo 

provádí! Je též dost zajímavé, že teď kdy je znova demokratický prezident u moci, „Obama 

care“ se dále nezavádí, dokonce se o ní ani nemluví. Proč asi? Zřejmě je to dobré jen na chytání 

voličů v předvolební kampani a nikoli jako skutečnost.  

 

 Těžko by někdo dovedl předpovědět kam povede vývoj společností na celém světě. Ukazuje 

se však, že další generace po nás to nebude mít vůbec lehké.  
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O Brně a o brňanech....... 
sepsal Jan Kubíček 

 

Maria Jeritza, rozená  Marie Jedličková-Jedlitza, prosla-

vila svoje rodné město Brno na podiích celého operního 

světa. Dramatická sopranistka, která si díky svému silnému 

hlasu získala přízvisko „moravské hromobití“ (moravian 

thunderbolt) byla víc známá ve světě než doma. 
 

Narodila se jako jedna z osmnácti dětí v rodině klempířského 

mistra a počátek jejího života se datuje na 6.10.1887. Se 

zpěvem začínala v kostelním sboru a pokračovala ve sboru 

tehdejšího brněnského divadla. Její hlas už od mala proka-

zoval vysokou úroveň, které si povšimli dirgenti těchto sborů 

a doporučili jí vyšší stadium.  
 

Na brněnské konzervatoři studovala hru na housle, klavír a 

harfu. Studium zpěvu začala v Brně u S. Anspitzera, 

pokračovala v Praze a později taktéž s  Estelle Liebling v 

New Yorku.  
 

Sbormistr brněnského divadla ji jako velice mladou vybíral na všechna představení, která 

uváděl pod svoji taktovkou. Dirigent Robert Sholz zaznamenal příhodu kdy se uváděla opera 

Aida a hostující vídeňské pěvkyni Else Blandové selhal ve druhém finalé hlas. V tuto chvíli 

vystoupila z řad sboristek mladá šestnáctiletá dívka a svým zpěvem dokončila zbytek finále a to 

včetně vysokého „C“. Potom se ukázněně zařadila na své místo do sboru. Něco podobného se 

daleko široko nestalo. Zvěsti o výkonu tehdy šestnáctileté dívky se rychle roznesly a mladé 

sopranistce zajistily angažmá.  
 

Pěveckou kariéru začínala v roce 1908 jako operetní pěvkyně v Mnichově, v roce 1911 získala 

jednoroční operní angažmá v Olomouci. V roce 1912 hostovala Jeritza v Bad Gasteinu, kde ji 

uslyšel zpívat rakouský císař František Josef I. Panovník se zasadil za její okamžité angažmá v 

Dvorní opeře (dnešní Vídeňská státní opera) kde byla po dlouhá léta největší hvězdou 

(primadonna assoluta). Drobnou záhadou zůstává, kdy a jak vlastně došlo ke změně příjmení 

z Jedlitzka na její umělecké jméno Jeritza. 
  

Po krátkém hostování v Berlíně zamířila v roce 1921 již uznávaná Marie Jeritza do mekky 

operních pěvců, do newyorské Metropolní opery, kde působila až do roku 1932. V Metropolitní 

opeře během deseti roků vystupovala ve dvaceti rolích, které předvedla v téměř třístovce 

představení. 
 

Tento počet představení a její honoráře mohly její kolegyně jen závidět. Říká se, že Marie 

Jeritza předčila i velice známou českou zpěvačku Emmu Destinnovou, která na scéně 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Sopr%C3%A1n
https://en.wikipedia.org/wiki/Estelle_Liebling
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rakousko
https://cs.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADsa%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Josef_I.
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADde%C5%88sk%C3%A1_st%C3%A1tn%C3%AD_opera
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newyorské „Met“ získala ovace s italským pěvcem Enrikem Carusem. Emma Destinnová byla 

nazývaná „božskou Emmou“. Patřila mezi obrozenecké mlado-čechy, kterým na sokolských 

výletech zpívala oblíbené písně a to včetně „Kde domov můj“. Píseň která se později stala naší 

hymnou a stála je. Počátkem první světové války se zapletla do špionážní afery. Byla odsouzená 

do domácího vězení a celou dobu výkonu trestu byla isolována v zámku Stráž nad Nežárkou. Po 

válce si Emma tento zámek koupila a stala se tak jeho majitelkou. Ještě jednu raritu jde na paní 

Emmu prozradit. Jako jedna z mála žen té doby si nechala udělat tetování na levé noze od 

stehna až po kotník.  
 

Ale vrat´me se k paní Marii Jeritzi, která se prosadila na celém světě. Vystupovala mimo jiné v 

Londýně, Paříži, Milanu, Moskvě ale do Vídně se vracela velice ráda a často. Vídeň pro ni byla 

stálé místo ke studiím. Milovala Janáčkovu tvorbu a osobně se zasloužila o uvedení jeho Její 

pastorkyňa na scéně Metropolitní opery.   
 

Přední skladatelé se předháněli aby interpretkou jejich děl byla právě Maria Jeritza. Brněnský 

rodák, skladatel Erich Wolfgang Korngold, si přímo vyprosil aby po úspěšné vídeňské premiéře 

jeho opery „Mrtvé město“ byla Marie Jeritza obsazena do hlavní role v premieře v newyorské 

Metropolní opeře. 
 

Marie Jeritza byla jednou z nejlépe placených umělkýní své doby. Honoráře si prý uměla 

vyjednat pohádkové. A o jejích ostrých loktech dodnes kolují legendy. 
 

Velice málo se ví o jejím soukromém životě. Jak spokojená byla se svým soukromým životem 

není příliš známo. Provdaná byla čtyřikrát. Poslední manžel, hollywoodský filmový producent 

Windfield R.Sheehan, jí dopomohl do světa mluveného filmu. I přez její značné herecké vlohy 

tam ale nikdy nedocílila toho, co se jí podařilo na operní scéně. Všechna čtyři manželství byla 

bezdětná. 
 

Do konce svého života hovořila česky. Brno jako svoje rodné město udávala všude a v době 

první republiky v Brně také hrála ale mnoho času tam netrávila. Ani po druhé světové válce 

Brno nenavštívila, protože si netroufala svým uměním, které uznával celý svět, předčít umění 

častušek, který obdivoval tehdejší totalitní režim. 

 

Svoji kariéru ukončila tak jak začala. V roce 1951 v její milované Metropolitní opeře v New 

Yorku ztvárnila roli Rosalindy v operetě Netopýr od Johana Strause mladšího. Krátce na to se 

uchýlila do soukromí, kde se dožila svých devadesáti čtyř roků. Žila v New Jersey, kde je také 

pochovaná. Ani po smrti nechtěla být od divadla odloučená. Nechala se pochovat v kostýmu 

Rusalky, její oblíbené operní postavy. 
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BERLÍNSKÁ ZEĎ 
 

V pátek 13. srpna, uplynulo šedesát let od vzniku berlínské zdi – snad nejviditelnějšího 

symbolu, kterým studená válka rozdělila Evropu na Východ a Západ. 

 

V noci z 12. na 13. srpna 1961 byly v centru Berlína nejprve vztyčeny provizorní zábrany z 

ostnatého drátu, ale postupně vznikla skutečná betonová zeď a souběžně s ní probíhalo 

několikametrové kontrolní pásmo, bariéra proti vozidlům, další ploty, které bránily přístupu ke 

zdi… prostě regulérní opevněná hranice, dělící město, dva německé státy a celý kontinent. 

Státní a stranické orgány NDR se pod tímto dojmem rozhodly provést opatření, která měla 

nekontrolovatelným útěkům občanů zabránit. Původně Walter Ulbricht požadoval od Sovětů 

obsazení západních sektorů vojenskou silou, to však Chruščov rozhodně odmítl, protože si 

nepřál konflikt s USA. Zbývala tedy jediná možnost – ohraničit západní sektory Berlína 

bariérou. Ještě 15. července 1961 W. Ulbricht dementoval na své tiskové konferenci jakékoliv 

úmysly hranici v Berlíně uzavřít. K rozhodnutí došlo zřejmě především z iniciativy N. S. 

Chruščova. Dne 11. srpna 1961 schválila Lidová komora NDR moskevská usnesení a 12. srpna 

1961 uzavřela ministerská rada NDR usnesení o nasazení ozbrojených sil země na hranicích v 

Berlíně a o jejich uzavření. Západní zpravodajské služby byly o plánech sovětského bloku 

informovány, avšak jejich vlády nijak nezasáhly, protože stavba zdi vlastně jen zakonzervovala 

status quo a umožnila oběma blokům vyhnout se ozbrojenému konfliktu. 

 

V noci z 12. na 13. srpna 1961 obsadily ozbrojené síly NDR (armáda, policie, pohraniční stráž a 

jednotky podnikových milicí) hranice k Západnímu Berlínu a přerušily, nejdříve jen pomocí 

ostnatého drátu, spojení mezi východním a Západním Berlínem. Teprve o tři dny později, 16. 

srpna, vzhledem k absenci jakékoliv reakce z americké strany, začal být drát nahrazován zdí v 

pravém slova smyslu. V příštích měsících došlo k vybudování opevnění hranic mezi NDR a 

SRN, což upevnilo nepropustnost hranic mezi státy Východního bloku a okolními státy. Tyto 

hranice se i z toho důvodu označují jako „železná opona“. 

 

Tato železná opona byla též na západní hranici Československa. V praxi bylo hlavním cílem 

zabránit občanům v útěku z komunistického Československa, při čemž příslušníci neváhali 

použít zbraně. 

 

Za pokusy utéct za tuto oponu, byly vyměřené dlouholeté tresty vězení. Na hranicích při útěku 

bylo zastřeleno nebo usmrceno psy 450 osob. Většina těchto civilistů byla neozbrojená.  

 
Převzato z Wikipédie 
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Pramen & Riečka - Časopis krajanské obce Čechů a Slováků ve Winnipegu.  

Je vydáván winnipežskou odbočkou Českého a Slovenského Sdružení v Kanadě a Kanadskou 

Česko-Slovenskou Podpornů Jednotů (club) ve Winnipegu pro krajany v Manitobě a jinde ve 

světě.  

Adresa: CCBA / CSSK, Attn. Pramen / Riečka, 51 Sweetwater Bay, Winnipeg, Manitoba,  

Canada, R2J 3G4. 

Připravuje: Misha Gogela. Pravidelný dopisovatel Vilém A. Kun. 

Časopis je posílán zdarma, ale jsou vítány dobrovolné příspěvky na úhradu režie.  

Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení, úpravu i případné odmítnutí příspěvků.  

Úkolem časopisu je udržovat kulturní hodnoty našich předků, probouzet, pěstovat a udržovat 

krajanskou pospolitost. Napomáhat k udržování demokratických ideálů a mravních zásad v Ka-

nadě i ve světě. Spojovat nás za hranicemi s našimi vzdálenými rodnými zeměmi.  

Podepsané články nemusí vyjadřovat názory redakce a vydavatele.  
 

Inzertní jednorázové sazby: velikost osobní navštívenky: $ 10, 1/3 stránky: $20, 1/2 stránky: 

$30, celá stránka: $ 60. 

Veškeré šeky prosím vypisujte na “Czech and Slovak Association of Canada”. 

Uvítáme psané příspěvky, nápady a komentáře. Rádi od vás uslyšíme. 

Redakční telefon (204) 256 3713, mishagogela@gmail.com 

ŠKOLA ČEŠTINY / CZECH LANGUAGE CLASSES 

Helena Stelšovská nadále nabízí zájemcům kurz českého jazyka. Hodiny 

jsou každý čtvrtek od 7:30pm. Pokud máte zájem kontaktujte Helenu 

Stelšovskou  na h.stelsovsky@gmail.com nebo volejte  

204 772-7209. 

Helena Stelsovska offers Czech language courses for interested people. 

Classes are held every Thursday at 7:30pm. If you are interested, she can 

be contacted at h.stelsovsky@gmail.com or phone 204 772-7209. 

Škola 

Klubová adresa je 154 McKenzie Street, Winnipeg, MB, R2W 5A2               

Klubové prevádzkové hodiny sú každý štvrtok a piatok od 18:30 - 22:30.  
 

Contact CCBA: www.czechslovakbenevolentassoc.ca  

Facebook: Czech & Slovak Community of Winnipeg  

Phone: 204-589-7483 (odkazy sú promtne vrátené) 

information@czechslovakbenevolentassoc.ca / president@czechslovakbenevolentassoc.ca 

treasurer@czechslovakbenevolentassoc.ca 

http://www.czechslovakbenevolentassoc.ca
mailto:information@czechslovakbenevolentassoc.ca
mailto:president@czechslovakbenevolentassoc.ca
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AVENUE DENTAL CO. 

2027 Portage Ave Winnipeg, MB R3J 0K6  -  204.837.8559 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESSIONAL TEAM OF DENTISTS: 

 

   DR. ANDREJ BRASKO  

    DR. VIVIANA STEINBERG  

                     

Providing COMPREHENSIVE FAMILY DENTISTRY including: 

 

 LASER TREATMENT 

 IMPLANT DENTISTRY  

 CROWNS & BRIDGES  

 DENTURES (same day repairs) 

 ROOT CANAL THERAPY  

 COSMETIC BONDING/VENEERS  

 ORAL HYGIENE & TEETH WHITENING 

 PEDIATRIC TREATMENT 

 EMERGENCY DENTAL CARE 
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