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Vážení přátelé, 

Chtěla bych se Vám představit jako nový prezident CCBA. Většina z Vás mě zná, jmenuji se 

Marcela Štědronská a v CCBA jsem zapojena již mnoho let. Ve funkci auditora a ladies auxilia-

ry jsem se také starala o objednávání konzumu a pomáhala v kuchyni. Ze své vlastní zkušenosti 

vím, že úspěšné vedení naší organizace nestojí na jednom člověku, ale je to spolupráce celého 

výboru a všech dobrovolníků, kteří přispívají jejich časem a prací. Ať už je to bar, starání se o 

zprávu budovy, vaření, obědnávaní alkoholu a nebo obstarávání dotací, aby byly peníze na 

opravu budovy a zaplacení poplatků. Velké díky patři krajanům za podporu, formou příspěvků 

na klub, na časopis Pramen-Riečka, placením členskych příspěvků a nebo navštěvováním 

klubových programů. Děkujeme Sdružení, které se s námi na podzim finančně podělilo 

příspěvkem na oslavu padesátého výročí emigrace, zakoupením nové televize a zaplacením 

úklidu sněhu. Poděkovaní též patří Evě Stracené a jejímu kolektivu v kuchyni, kteří připravují 

výborné večeře na Dinner & Movie evaluation a každy třetí pátek v měsíci bramboráky. Tento 

rok jsme také měli úspěch s toulavou kamerou, soutěží o nejlepší víno, a večery kdy nám 

Jaromír připravil k promítání zajímavosti z Čech a Slovenska. Televize, kterou nám zakoupilo 

Sdružení přišla všem vhod a obzvláště sportovním fanouškům, při pivu, obloženych chlebíčkách 

nebo dobré  večeři, kterou jim připraví paní barmanka Eva, se jim dobře fandí. Chtěla bych také 

přivítat nového člena našeho výboru Františka Kříže, který bude zastávat funkci public relations 

officer, takže jestli máte nějaké dotazy nebo návrhy, můžete se na něho obrátit. Přebíra také ob-

jednávání zboží pro konzum, podle posledních informaci bychom měli zboží obdržet na konci 

dubna nebo začátkem května.  

Za celý nový výbor CCBA bych chtěla poděkovat Gizelle Majerské za obětavou práci a čas, 

který věnovala klubu v době, kdy zastávala funkci prezidenta. Také její zásluhou a ve spolupráci 

s Míšou Gogelovou zorganizovala 50th Gala večer, kde většina krajanů oslavila 50 let v 

Kanadě. Byl to velmi úspěšný večer, na který budeme ještě dlouho vzpomínat. 

Já doufám, že i mě se podaří s pomoci výboru a podporou krajanů vést klub tak abychom si 

mohli udržet CCBA budovu, alespoň dalších pár let. Jelikož nám všem přibýváji roky, bylo by 

třeba získat mladou krev, ale to se nám nějak nedaří a tak vítáme každého kdo by měl zájem se 

zapojit. Myslím si, že je pro nás všechny důležité zachovat si klub, abychom se měli kde schá-

zet, popovídat s krajany, zavzpomínat na mládí a rodný kraj. Doufáme, že nás i nadále budete 

podporovat tím, že občas přijdete na české pivo, nakoupit si do konzmu a posedět s přáteli. 

Chtěla bych ještě jednou zdůraznit, že Vaše podpora a pomoc je pro nás důležitá a že si ji velmi 

vážíme. 
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Po dlouhé zimě je tady jaro na které jsme se všichni těšili a s nim přichází Velikonoce. Ve-

likonoce jsou svátky náboženské, ale jsou to také svátky spojené s vítáním jara a tak za celý 

CCBA výbor Vám přeji Veselé Velikonoce, bohatou pomlázku a pohodové posezení v kruhu 

rodinném. 

                                                                     Marcela Štědronská 

 

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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Vážení členové a příznivci Sdružení, vážení čtenáři,  

 

výroční členskou schůzí, v neděli 17. března, uzavřela winnipežské odbočka Českého a 

Slovenského Sdružení v Kanadě další rok. Na odbočku s patnácti členy jsme si loni troufli do 

dvou velkých akcí. V létě jsme uspořádali už v řadě 24tý piknik s opékáním vepříka. Na 

podzim, společně s výborem Jednoty jsme byli spolupořadatelé GALA 50, oslavy padesáti let v 

Kanadě pro emigrační vlnu z roku 1968. Dva nádherné společenské programy s velkou účastí 

našich krajanů. Za Vaši účast a štědrost Vám všem vřele děkujeme a doufáme, že se nám znovu 

podaří se společně sejít při podobných příležitostech. 

Letos Sdružení a tedy i odbočka slaví 80 roků existence. Z devadesáti plus něco odboček během 

válečných let dneska provozuje činnost pouhých osm. Ústředí dodnes vykazuje poměrně velkou 

politickou činnost v jednání s Českou republikou, Slovenské kontakty jsou bohužel minimální. 

Většina odboček se zaměřuje na společenské a kulturní akce ve svých místech působení. Naší 

velkou výhodou ve Winnipegu je existence Jednoty s vlastní budovou. Ve spolupráci s 

obětavým výborem, který má za cíl, tak jako my, udržovat jak nejdéle a nejlépe místo pro naše 

krajany, kde se můžeme sejít a popovídat si a v případě Sdružení udržet organizaci, která 

udržuje celonárodní kontakt pro případ potřeby tak jak bylo zapotřebí, řekňeme v roce 1968. A 

tak v prostorách „nepolitického“ klubu jde dneska probrat všechno, od hokeje až po politickou a 

ekonomiskou situaci v Česku nebo na Slovensku.   

Jednou z hlavních a pravidelných společných akcí je vydávání čtvrtletníku Pramen/Riečka. 

Magazín vydáváme zdarma, bez předplatného. Tak jak Marcela Štědronská ve svém oznámení, 

chci srdečně poděkovat všem našim čtenářům, kteří nás finančně podporují. S prioritou na 

udržování budovy klubu by bez Vaší finanční pomoci bylo obtížné vydávat a posílat tištěnou 

verzi, která je ideální pro ty elektronicky méně zdatné.  

Nový výbor byl zvolený aklamací. Chtěla bych poděkovat všem členům výboru za jejich práci v 

loňském roci a za ochotu pokračovat v práci výboru. A vřelé díky všem členům, kteří ochotně 

přikládají ruku k dílu když je zapotřebí.  

A tak jsme rozhodnuti pokračovat. Společně k dobru naší české a slovenské komunity ve 

Winnipegu.  

První číslo roku 2019, pro Pramen dvacátý patý ročník, dostáváte před Velikonocemi.  

 

Osobně a za celý výbor odbočky bych Vám všem a Vaším rodinám chtěla popřát krásné svátky 

Velikonoc, klid a pohodu, a teplo a sluníčko přicházejícího jara. 

 

Misha Gogela, předsedkyně odbočky 
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Učíte děti nebo vnoučata Česky?  
 

V tom případě vás upozorňujeme  na zajímavý magazín pro mladé čtenáře.. 

(Poznámka redakce: nabídka je neověřená. ) 

 

Krajánek ve světě z.s. je nezávislá, dobrovolná iniciativa, která vznikla za účelem realizace pro-

jektu časopis Krajánek. Účelem spolku je take propagace českého 

jazyka, literatury a kultury, tvorba výukových materiálů, podpora mladé 

generace Čechů žijících v zahraničí, podpora bilingvnosti a mul-

tilingvnosti a další aktivity s tím spojené. 

 
ČASOPIS KRAJÁNEK je měsíčník určený zejména multilingvním dětem věkové kategorie 5

-10 let žijícím v zahraničí. Časopis je primárně přizpůsobený specif-

ikům multilingvních dětí mimo ČR, které jsou vystaveny češtině v ome-

zené míře. Vyhraněné sekce jsou zaměřeny na řešení jazykových prob-

lémů, se kterými se pedagogové či rodiče při výchově v zahraničí setkávají. Jednotlivé rubriky u 

dětí rozvíjí především jazykovou stránku, slovní zásobu, představivost a logické uvažování.  
 

http://krajanekvesvete.cz/ 
 

kontaktní údaje: 

Lenka Kanellia, předsedkyně spolku Krajánek ve světě z. s. 

spolek@krajanekvesvete.cz 

 

Ivana Kaςmaz, šefredaktorka časopisu Krajánek 
krajanek@krajanekvesvete.cz 

Informace a kontakt na odbočku Sdružení jsou následující: 
 

České a Slovenské Sdružení v Kanadě, odbočka Winnipeg: www.cssk.ca , celokanadské 

webové stránky s informacemi všech odboček Sdružení. 
 

Psát můžete na: 

CSSK Winnipeg 

51 Sweetwater Bay, Winnipeg, Manitoba,  

Canada, R2J 3G4 
 

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

http://krajanekvesvete.cz/krajanek_ke_stazeni/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jazyk_(lingvistika)
http://krajanekvesvete.cz/
mailto:spolek@krajanekvesvete.cz
mailto:krajanek@krajanekvesvete.cz
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Milí priatelia a krajania, 
  

Fr. Peter Nemček bude slúžiť Veľkonočnú Svätú Omšu v slovenskom jazyku 

v sobotu 27-ho apríla ráno o 11:00 v St. Andrew Bobola Church (541 
Marion Street) s možnosťou spovede od 10:15. St. Andrew Bobola Church je 

svätyňa Božieho Milosrdenstva tu vo Winnipegu s relikviami svätej Faustíny Kowalskej 
a svätého Jána Pavla II, ktoré si budeme môcť uctiť po svätej omši. 
Všetci ste na túto omšu vítaní aj so svojimi rodinami a priateľmi. Prosím rozšírte túto 
informáciu známym, rodine a vaim priateľom ak uznáte za vhodné. 
  
Dear friends, 
  

Fr. Peter Nemček will celebrate Easter mass in slovak language on Saturday April 
27th at 11:00 a.m. at St. Andrew Bobola Church (541 Marion Street). 
There will be an opportunity to celebrate the Sacrament of Reconciliation from 
10:15AM. St. Andrew Bobola is a shrine of Divine Mercy in Winnipeg housing the relics 
of St. Faustina Kowalska and St. John Paul II. The relics can be venerated after mass.  
Feel free to extend this invitation to your friends and family. All are welcome to cele-
brate with us.  

Dovidenia - Nasheladnou - See you. 

Edith Mary (Dvorak) Marek 

June 27, 1938 ~ February 25, 2019 (age 80) 

Beloved wife of Jerry Marek of  Swan River, Manitoba. Edith 

was born on  June 27, 1938 in Minitonas, Manitoba and passed 

away on  February 25, 2019 in Swan River, Manitoba. 

 In keeping with Edith’s wishes, cremation has taken place and a 

Private Family Tribute will be held at a later date. 

 If friends so desire, donations in Edith’s memory may be made 

to: 

Canadian Mental Health Association—Swan Valley Branch 

Box 1593, Swan River, Manitoba R0L 1Z0 
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Dear Friends, 
This is to let you know about a very exciting project the CCBA Board is 
contemplating for our beloved Club Building, but in order to get it off the ground 
we need your help.  The Club Building has long been an important landmark on 
McKenzie Street, and we think it would be even better if the building reflected 
the Czech and Slovak cultures not just on the inside, but also on the outside.   
 

To that end, we are considering painting a mural on a sizeable portion of the 
McKenzie Street wall. But, in order to make this exciting project a reality, we 
need your help.  
 

Firstly, we would like to know what you think of this idea and whether you have any 
suggestions for the mural, bearing in mind that we need to keep the image as 
simple and straightforward as possible, since detail and complexity will add to the 
cost.  We have come across an image of a page from a very old children’s book that 
depicts the Czechoslovak hymn through painted scenes of the Czech Republic and 
Slovakia.  The scenes in the book may be a potential source of inspiration for the 
mural, but we have not been able to locate the entire book.  If anyone has access 
to this book, we would really appreciate it if you could lend it to us. 
 

Also, we need volunteers to actively participate in the painting of the mural.  
Whether you are a budding artist or just willing to wield a brush, all participants 
are welcome.  Many portions of the mural will not require artistic skill to apply 
paint, and any work on the mural that we can do ourselves, will help to keep down 
the cost. 
 

Lastly, but very importantly, if you like the idea and want to support it, but are 
unable to actively participate, you can still help by making a contribution to this 
project.  If it is decided to proceed with the mural, all donations, large or small, 
will be greatly appreciated. 
 
So, tell us what you think and whether you are able to help in any way, shape or 
form. 
 
The CCBA Board 
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VELIKONOCE 2019 
Vilém A. Kun 

 

Světský přístup lidí k církevním svátkům v dnešním světě více a více ztěžuje napsat pojednání o 

Velikonocích. Současný svět jak víme, udělal z Vánoc „Svátky Sezony“. A z úžasné události 

Velikonoc - vzkříšení Krista se stávají obyčejné „Svátky jara“. 

Ukřižování Ježíše a Jeho zmrtvýchvstání se událo při oslavách Passower, známé též jako 

židovské Velikonoce, které připadají na první sobotu po jarním úplňku měsíce. A proto jsou 

pohyblivé. Od doby Mojžíše, Židé si v tuto dobu připomínají a slaví odchod Izraele z 

egyptského otroctví. A při těchto oslavách se stala ta nečekaná a největší událost v historii 

lidstva, „zmrtvýchvstání Krista“. Křesťanské Velikonoce jsou proto v souladu s Passowerem a 

také obnovou přírody přicházejícím jarním teplem.  

Už dávno v předkřesťanské době každý příchod jara byl dobrou 

událostí pro obyvatele severní hemisféry. Vítání jara si vysloužilo 

mnoho oslav, hlavně vynášení Morany (též Morena) a dalších úkonů 

vyjadřujících radost. Nejstarší písemná zmínka o Moraně pochází z 

roku 1366, kdy synoda v Praze popisuje jarní zvyk vynášet z obce 

postavu představující smrt, za doprovodu zpěvů a her. Přinášela se k 

řece, kde za velkého křiku byla utopena. Lidé se jí vysmívali a 

radovali se, že už jim nemůže uškodit. Pro dnešní svět je nutno 

připomenout proč ta zlá smrtka tolik lidem škodila. Za dávných časů 

v předjaří, z nedostatku ovoce, zeleniny – vitamínů a slunečního 

svitu, umíralo mnoho lidí na zeslábnutí. Aniž by lidé znali vlastní 

důvod umírání, připisovali to zimní době. Věděli však dobře, že 

jarem to ustává. Pro výsměch zlé zimní doby a Morany jí zdobili 

vajíčky, které jsou hlavním znakem jara - z nich pravě vychází nový život. V Česku se 

v poslední době uchytl starobylý keltský pohanský zvyk vítání jara. Oslavuje se zapalováním 

ohňů na kopcích na první jarní víkend. Navazují na keltský životní styl spojený s přírodou. Oheň 

symbolizuje životní energii, sílu, moc, vůli, odvahu a někdy také očistu. (Kam se hrabe dnešní 

medicína!) Má se snad moderní svět vrátit zpět k primitivnímu stylu života?  

Samotné slovo „vzkříšení“ má mnohem širší význam než jen obnova živých bytostí. 

Znovuzrození přírody lidstvo bere za samozřejmost. Vidí to každé jaro, jak příroda oživne a 

omládne, ale událost zmrtvýchvstání člověka - Krista lidstvo už nezažilo přes dvě tisíciletí? 
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Není pak divu, že znovuzrození přírody ze zimního spánku je každému bližší. Obnova však 

nenastává jen u živého tvorstva. Děje se to v lidstvu i v jiném smyslu. Vztahuje se to též na 

různě pojmenované společenské obnovy - znovuzrození, probuzení. 

Odchodem Židů z egyptského otroctví nastalo úžasné znovuzrození „vzkříšení“ pro jejich národ. 

Taktéž Východní Evropa v roce 1989 zažila svoje vzkříšení - „Znovuzrození“ mrtvé svobody 

z hrobu komunizmu. Nabytou svobodu není přehnané nazvat zázrakem. Obě události byly tuze 

výjimečné a nastaly neočekávaně. Satelitní Evropa měla zůstat „Na věčné časy“ totalitní, jak si 

to představovali a propagovali poddanému lidu mocní soudruzi. I přes velikou snahu vládců 

zabránit obou událostem - postavením stráže u hrobu Ježíše a všemožné úsilí Sovětů udržet moc 

nad evropskými vazaly. Přesto jejich přehnaná snaha v obou případech selhala! A lze ještě přidat 

nepochopitelnou věc, že obě událostí nastaly „nenásilně“. 

I malé zamyšlení nad těmito událostmi přivede člověka k poznání, že existuje zásah osudové 

prozřetelnosti.  

Ať už lidé oprávněně oslavují užasnou událost vzkříšení Krista, nebo jen příchod jara, málokdo 

si uvědomuje, že jedno i druhé je velkým darem pro lidstvo. Křesťanství svou novou, lidštější 

morálkou bylo úžasným přínosem pro vývoj západní společnosti, tak jako je pro „přírodu“ 

návrat slunce s oživujícím teplem z jižního obratníku. Plně pochopit proč se tyto události stávají 

není snadné, přesto se však stále dějí. Někteří lidé je nazvou tajemnou mystikou a druzí si s 

lehkostí vystačí tím, že vše se stává čirou „náhodou“, která má na události ve světě stejný vliv 

jako má vynášení Morany na úmrtí lidí.    
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Další úspěšná ochutnávka domácího vína 

proběhla v klubu Jednoty v neděli 17. února/

februára. Letos se nás sešlo jen o pár lidiček méně 

než loni ale to neubralo na zábavě a veselosti. V 

soutěži jsme ochutnávali dva vzorky bílého a tři 

červeného vína. Plus, nesoutěžijící  červené od 

Vildy Kuna na zakončení nedělního odpoledne.. 

Již tradičně celou akci instigoval Bob Wenzel s 

podporou od Franty Kříže a Tondy Štědronského. 

S pánskou pobídkou “děvčata co je na tom?” se logistiky přípravy jídla ujala, jako každý rok, 

Eva Vaňková, s tradičním týmen Jana Wenzel, Misha Gogela a Angela Rieger. A ještě jedna 

tradice— Jiřinka Kun a Soňa Pacin dodaly mísy pečených sladkostí. Vítězem červených vín je 

Dušan Lauf, který se  osobně, na poslední chvíli, odpoledne nemohl zůčastnit 

Díky agitaci Boba a Franty mezi jejich kanadskými přáteli  převažovali kanadští rodáci česko - 

slovenský dav. Často slyšíme od našich krajanů, že “by se mělo něco v klubu podniknout”. Těch 

náruživých krajanů, kteří jsou ochotni “něco” zorganizovat je jen hrstka a vice méně jedni a ti 

samí. Vaší podpory a důvěry si velice vážíme, jen kdyby se nám dařilo scházet se ve větším 

počtu! 

-za celou partu milovníků vína, Misha Gogela 

2019 Wine Tasting 
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Bob Wenzel prezentuje vítěze bílého vína  
Peter Roberts (vlevo) s vítězným pohárem. 
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SLAVNÍ BRŇÁCI 

Jan Kubíček 

 

 Chtěl bych velice rád vzpomenout jednoho slavného brněnského sportovce, kterého jsem já 

osobně neznal. Ale můj otec tohoto člena židenického Sokola velice obdivoval a rád mě jej 

dával za příklad ke sportovní činnosti. Mnohokrát mě vodil na hřbitov do Židenic k jeho 

pomníku, který byl postavený místními Sokoly k uctění jeho památky. Byl to mnohanásobný 

mistr světa a vítěz stříbrné olympijské medajle z roku 1928 bratr Jan Gajdoš. 

 

 Bratr Jan Gajdoš se narodil 27. prosince 1903 v Brně Židenicich. V mladí jako žák a 

později jako dorostenec se se svými výkony zařadil do týmu mužů do olympijkého 

gymnastyckého družstva. To bylo v roce 1928, kde československé družstvo vyhrálo stříbrnou 

medajli. Na letních OH v Berlině se tento tým umístil na 4. místě. Byl delegová na šest mistrstvi 

světa a to v roce 1926, kde získal stříbro na nářadi kůň na šíř a také stříbro na bradlech. 

Nasledující mistrovství světa se konalo v roce 1930, kdy získal stříbro ve více boji a bronz za 

kruhy a ješte následovala další bronzová medajle za kůň na šíř. V letech 1929 až 1930 působil 

jako cvičitel v Sokole Plzeň Chicago v USA. Zde na II. Americkém sletu sokolů vybojoval 1. 

místo v gymnastice. Do USA se vrátil v roce 1933 s velkou výpravou československého Sokola. 

Měl nadání na řadu sportů. Mimo jiné také hrál fotbal. Ve dvacátých letech minulého století hrál 

jako brankář za SK Židenice, kdy tento tým hrál první ligu až do doby sjednocené tělovýchovy. 

Na mistrovství světa ve sportovní gymnastice, které se 

pořádalo v Praze roku 1938 vybojoval zlatou medajli a to 

ve více boji a druhou zlatou medajli za prostná. Po okupaci 

nacistyckým německem pracoval v sokolské odbojové 

organisaci zvané Jindra jako vedouci této skupiny a to 

v Brně a okolí. Úspěšná práce této skupiny končila v roce 

1944, kdy tato skupina byla odhalena a Jan Gajdoš zatčený 

a vězněn v několika nacistyckých káznicich. Domů do 

Brna se vrátil v roce 1945 s velice podlomeným zdravím. 

 Zemřel 19. listopadu téhož roku. Obec Sokolská mu 

postavila na Židenickým hřbitově pomník na uctění jeho 

památky za zásluhy jeho sportovních činností. V roce 2018 

byl presidentem Milošem Zemanemin oceněn in 

memoriam Řádem Bílého Lva. 

Čest jeho památce! 
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Remember………? 

        Hanzelka  & Zikmund 

Most of us Czechs and Slovaks remem-
ber this couple of travellers who from 
1947 till 1951 with Tatra 87  crossed Afri-
ca and Latin America . Then in late 50’s 
with Tatra 805 they covered parts of Asia 
and Soviet Union. 
They recorded their adventures in books, 

radio presentations and films. They opened 

the window to the world to most of us who 

couldn’t travel.  

Mr. Hanzelka passed away in 2003, Mr 

Zikmund just celebrated his 100 birthday 

in Zlin (born in Pilsen ) 

Mr. Zikmund started to travel with his 

brother already in 1936, visiting 

“Podkarpatska Rus”, then  part of Czecho-

slovakia. See footnote below. *** 

There are few videos on YouTube with 

original film clips and also debates from 

later years. 

***This Area is attached to eastern Slo-

vakia and is home to Carpatho-Rusyns 

minorities, who spoke their own dialects. 

Andy Warhol, an american pop artist ’s 

parents emigrated from here and Andy 

still spoke this rare language. 
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alternativní? 
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Srdečně děkujeme všem, kteří nás finančně podpořili. 

Jméno 

(nový dárce/člen 
od vydání 
posledního čísla) 

Členské 

Dar na 

Pramen/

Riečka 

Dar 

 

Člen 
2019 

 

    

ČLENOVÉ a DÁRCI SDRUŽENÍ  

 

 ....  ...... V&V Zvonik ....................  ......... $ 50.00 
 ....  ...... Jana Rydzi  .....................  ......... $ 10.00 
 ....  ...... Jana & Peter ..................  ......... $ 20.00 
 ....  ...... H. Dusanek .....................  ......... $ 20.00 
 ....  ...... E. Hladik .........................  .......... $20.00 
 ....  ...... H. Vesely ........................  .......... $40.00 
 ....  ...... E. July .............................  .......... $20.00 
 ....  ...... J.&M. Schiller .................  .......... $50.00 
 ....  ...... A. Hallama .....................  .......... $40.00 
 ....  ...... D. Newman ....................  .......... $17.60 
 ....  ...... L. Mahdal .......................  .......... $40.00 
  ...... M. Gogela ............... $ 10.00 .... $ 30.00 ....... $ 20.00 
  ...... M. Bucek ................. $ 10.00 .... $ 15.00 
  ...... J. Pesik .................... $ 10.00 .... $ 15.00 
  ...... A. Stedronsky .......... $ 10.00 ..... $30.00 ....... $ 20.00 
  ...... M. Stedronsky ......... $ 10.00 .... $ 30.00 
  ...... A. Pacin ................... $ 10.00 .... $ 30.00 
  ...... V. Novotny .............. $ 10.00 .... $ 12.00 
  ...... J. Kun ...................... $ 10.00 .... $ 15.00 
  ...... V. Kun ..................... $ 10.00 .... $ 15.00 
  ...... J. Zahradnik ............. $ 10.00 
  ...... M Sichler ................. $ 10.00 .... $ 30.00 ....... $ 20.00 
  ...... H. Zhanel ................. $ 10.00 .... $ 20.00 
  ...... B Strnad .................. $ 10.00 
  ...... V. Prazak ................. $ 10.00 .... $ 15.00 
  ...... V. Prazak ................. $ 10.00 .... $ 15.00 
  ...... D. Orihel .................. $ 10.00 .... $ 40.00 
  ...... F. Kriz ...................... $ 10.00 .... $ 40.00 

PŮSOBENÍ  

HONORÁRNÍHO KONZULÁTU ČR 

VANCOUVER 

Konzulární působnost: provincie Britská 

Kolumbie kromě Vancouver Island. 

Honorární konzul a vedoucí úřadu 

KAREL VEČEŘA GALLAND 

Suite 1700, 200 Granville Str., 17. patro  

(recepce NORAM), Vancouver, BC, V6C1S4  
 

PÁ: 13:00 – 15:00   (schůzky nutno 

předem dohodnout  e-mailem) 

E-mail: czechconsulbcvr@gmail.com 
 

Konzulární telefonické dotazy:  

1-613- 562  3875  Velvyslanectví ČR v 

Ottawě 

OZNÁMENÍ ČESKÉHO KONZULÁTU 

Veselú Veľkú Noc  
Veselé Velikonoce 

mailto:czechconsulbcvr@gmail.com
https://slovnik.czin.eu/slovensko-cesky/?slovo=vesel%C3%BA+Ve%C4%BEk%C3%BA+noc
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Donations do klubu 

ANONYM $8.00 

Atnikow, Kathryn $20.00 

Bucek, Magda $5.00 

Gogela, Misha $10.00 

Kun, Viliam $13.00 

Macek, Josef $20.00 

Marcinco, Marika & Miky $40.00 

Markiw Milka $15.00 

Moorhouse, Dagmar $19.00 

Pačín, Ondrej $100.00 

Pesikova, Jana $5.00 

Prazakova, Vera $13.00 

Sichlerova, Marie $44.00 

Snobl, Jozef $20.00 

Soustek, Eva $16.00 

Stedronsky, Marcela $20.00 

Vanek, Eva $3.00 

Vido, Blaza $10.00 

Wenzel, Bob $6.00 

Wenzel, Jana $12.00 

Zahradnik, Hazel $46.00 

 

Donations na Pramen/Riečka 

Cisar, Jozef $8.00 

Kun, Jirina $13.00 

Macek, Josef $20.00 

Marcinco, Marika & Miky $20.00 

Markiw Milka $15.00 

Moorhouse, Dagmar $19.00 

Orihel, Dana $26.00 

CCBA gratefully acknowledges your generous donations. 

Petrak, Margita $26.00 

Prazakova, Vera $13.00 

Sichlerova, Marie $44.00 

Soustek, Eva $10.00 

Stedronsky, Antonin $20.00 

Vido, Blaza $5.00 

Walls, Mary-Anne $8.00 

Zahradnik, Jaromir $30.00 

Zoubek, Alois $26.00 

 

Joe Dobrovolny fund 

-  

Karel Hladik fund 

Dressler Karolina $100 

 

POSLEDNÍ OBLÍBENÉ BRAMBORÁKY TÉTO 

SEZONY 

UPOZORNĚNÍ 

Bramboráky jsou přeloženy  na pátek 

26ho dubna 2019.  

Děkujeme za porozumění ! 

za výbor CCBA  

                                                               

Marcela Štědronská  
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Seznam členů CCBA 2019 (zaplaceno k 31.03. 2019) 

Atnikow, Kathryn 

Bell, Bonnie 

Bucek, Magda 

Campbell, Kim 

Chaloupka, Jarka 

Chytry, Milan 

Cisar, Jozef 

Dowd, Dave 

Dvoracek, Tomas 

Gocik, Pavol 

Gocik. Ingrid 

Haverda, Ernest 

Haverda, Slavka 

Hill, Suzy 

Hondl Mirek 

Kovac, Suzan 

Kriz, Frank 

Kubicek, Jan 

Kun, Jirina 

Kun, Viliam 

Kupca, Stefan 

MacDonald, Alice 

Macek, Josef 

Marcinco, Marika 

Marcinco, Miky 

Markiw Milka 

Moorhouse, Dagmar 

Mucska, Alena 

Mucska, Andrea 

Mucska, Marcel 

Mucska, Miro 

Nemecek, Roman 

Nemeckova, Anna 

Novak, Jozef 

Obelnicki, Steve 

Orihel, Dana 

Orihel, Jano 

Pačín, Ondrej 

Palicka, Jarmila 

Palicka, Karol 

Pesikova, Jana 

Petrak, Margita 

Prazak, Vincent 

Prazakova, Vera 

Ratz, Brian 

Ratz, Jarka 

Rusak, Linda 

Sailer, Mila 

Samek, Jaromir 

Samek, Michaela 

Samek, Philip 

Samek, Teresa 

Schanel, Frantisek 

Schanel, Mila 

Schanel, Susana 

Sedlak, Maria 

Sichlerova, Marie 

Snobl, Jozef 

Soustek, Eva 

Soustek, Karel 

Stedronsky Anthony 

Stedronsky, Antonin 

Stedronsky, Marcela 

Straceny, Charles 

Straceny, Eva 

Straceny, Kurt 

Tomaszewska, Mariola 

Trojanova Ema 

Turcsak, Curtis 

Tyc, George 

Tyles, Julius 

Vaněk, Eva 

Vido, Blaza 

Vido, Rudolf 

Walls, Mary-Anne 

Wenzel, Bob 

Wenzel, Jana 

Zahradnik, Hazel 

Zahradnik, Jaromir 

Zoubek, Alois 

Happy Easter 

samekj
Rectangle

samekj
Typewriter
Alexy, AdamAlexy, JuloAlexy, LubicaAtnikow, KathrynBačík, KarolBačík, MarcelaBalazovic, MichaelBell, BonnieBenadik, DavidBenadik, GabrielaBenadik, KazoBenadik, MartinBreuer, EvaBucek, MagdaCampbell, KimChaloupka, JarkaChytry, MilanCisar, JozefDowd, DaveDrexlerová, EvaDvoracek, TomasGocik, PavolGocik. IngridHaverda, ErnestHaverda, SlavkaHill, SuzyHondl MirekKolar, PavolKovac, SuzanKriz, FrankKubicek, JanKun, JirinaKun, ViliamKupca, Stefan

samekj
Typewriter
MacDonald, AliceMacek, JosefMadzik, JozefMajersky, GiselleMarcinco, MarikaMarcinco, MikyMarkiw MilkaMoorhouse, DagmarMucska, AlenaMucska, AndreaMucska, MarcelMucska, MiroNemecek, RomanNemeckova, AnnaNovak, JozefNovotný, ViktorObelnicki, SteveOrihel, DanaOrihel, JanOrihel, JanoPačín, AloizPačín, OndrejPačín, SoňaPalicka, KarolPesik, JanaPesikova, JanaPetrak, MargitaPrazak, VincentPrazakova, VeraRatz, BrianRatz, JarkaRusak, LindaSailer, Mila

samekj
Typewriter
Samek, JaromirSamek, MichaelaSamek, PhilipSamek, TeresaSchanel, FrancisSchanel, FrantisekSchanel, MilaSchanel, SusanaSedlak, MariaSichlerova, MarieSnobl, JozefSoustek, EvaSoustek, KarelStedronsky AnthonyStedronsky, AntoninStedronsky, MarcelaStelšovská, HelenaStraceny, CharlesStraceny, EvaStraceny, KurtTomaszewska, MariolaTrojanova EmaTurcsak, CurtisTyc, GeorgeTyles, JuliusVaněk, EvaVido, BlazaVido, RudolfWalls, Mary-AnneWenzel, BobWenzel, JanaZahradnik, HazelZahradnik, JaromirZoubek, Alois
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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 helstel@shaw.ca 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 helstel@shaw.ca or phone 204 772-7209. 

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 a Gizka Majersky. 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 

Informace o činnosti Sdružení a jednotlivých odboček, 
electronickou verzi Pramene a jiné krajanské publikace 

najdete na 
www.cssk.ca 

Kanadská Česko-Slovenská Podpůrná Jednota (klub) 
154 McKenzie Street, Winnipeg, MB, R2W 5A2 / Tel: 589-7483 

Otvírací doba: čtvrtek a pátek/štvrtok a piatok od 6:30 hodin večer 
Podrobnější informace najdete na www.czechslovakbenevolentassoc.ca 
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Avenue Dental Co. 

2027 Portage Ave Winnipeg, MB R3J 0K6  -  204.837.8559 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Professional team of dentists: 

 

       Dr. Anton Brasko  

      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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