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Vážení přátelé,
blíží se konec roku 2021 pro nás jak osobně a tak i pro naši organizaci to
byl znovu rok obtížný, postižený restrikcemi spojenými s Covidem. Klub
byl zavřen od 15. 10. 2020 až do 8. 7. 2021. Do dnešního dne je stále
omezena kapacita v baru i v hale jenom na 50% a mimo toho všichni návštěvníci klubu musí být plně očkovaní. Jelikož i nadále jsou masky uvnitř
budovy povinné, rozhodli jsme se v létě před otevřením klubu upravit
dvůr tak, aby krajané kteří mají zájem si mohli posedět venku bez masek. Počasí nám přálo a tak jsme měli několik čtvrtků příjemné posezení venku. Vzhledem k
naší stárnoucí generaci jsme se též rozhodli upravit přístup ze dvora do společenské haly, abychom umožnili těm, kteří mají problém s mobilitou, se zůčastnit našich programů pokud mají
zájem. Nad vchod ze dvora do společenské haly byla též instalována dvě světla pro lepší viditelnost. Mimo vydání, které bylo na úpravu dvora a přístupu do haly jsme museli také zakoupit
pokladnu do společenské haly.
Po dlouhé přestávce, která trvala 10 měsíců jsme zahájili podzimní program s “Vepřovými Hody”, které se pořádaly na dvoře klubu a ve společenské hale. Též jsme se vrátili k pravidelným
pátkům s bramboráky, Dinner and Movie a Current Affairs. V neděli 14. 11. 2021, pod
vedením Boba Wenzla, úspěšně proběhlo v společenské hale ochutnávání a hodnocení vína.
Bohužel všechny tyto programy musely být trochu upraveny abychom dodrželi pravidla
vyhlášená provincií ale i přesto byly úspěšné. Jednu akci jsme museli zrušit a to Mikulášskou
besídku pro děti vzhledem k tomu, že děti pod 12 let nemají očkování a to reprezentuje velký
risk nákazy.
Chtěli bychom Vám všem poděkovat za veškerou Vaši podporu během tohoto roku ať ve formě
finančních příspěvků na klub, návštěvováním baru nebo zaplacením členských příspěvků.
Poděkování patří také všem dobrovolníkům, kteří se svým časem a usilovnou prací podílí na
uskutečňování veškerých programů a na udržování klubu, bez nich by klub těžko mohl fungovat. Finanční ztrátu, kterou jsme utrpěli v době kdy byl klub zavřen nám také pomohla pokrýt
Česká republika a Manitobská provincie pomocí na kulturní programy a udržování budovy.
Děkujeme také Sdružení za ochotu s námi vždy spolupracovat a pomoci když je třeba. Na zakončení tohoto roku Vám všem přejeme příjemné prožití Vánočních svátků a vše nejlepší do
Nového Roku 2022 s nadějí že se brzy budeme moci v klubu sejít bez jakýchkoliv omezení.

Za celý výbor CCBA Vám přeji Veselé Vánoce a Šťastný Nový Rok!
Veselé Vianoce a Šťastný Nový Rok!
Merry Christmas and Happy New Year!
Marcela Štědronská,
President
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Frank SINGER
S kyticí karafiátů, lahví šampaňského vína a srdečným blahopřáním od
našich krajanů a písemným blahopřáním od Generálního konzula
České republiky pana Petra Buriánka jsme ve
čtvrtek 2. prosince 2021 navštívili pana Franka
Singera abychom mu popřáli k jeho velkému
životnímu jubileu — 100. narozeninám.
Návštěvu s panem Frankem jsme si domluvili
na druhou hodinu a k velkému překvapení,
staff a residenti v Dakota House Penzionu, kde
dneska žije, připravili na tu samou hodinu velkou oslavu. Tak jsme se spojili
všichni
dohromady k přípitku a přání
hodně zdraví do dalších let.
K slzám dojatý Frank všem
vřele poděkoval a všechny
požádal ať se všichni držíme ve
zdraví aby i nadále mohl užívat
naší milé, přátelské společnosti
a s námi se rozloučil u piana s
vánočními koledami!
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Vážení členové a přátelé Sdružení,
máme za sebou další rok plný nadějných nastartování do „normálních
časů“ následovaných dalšími pandemickými opatřeními. Alespoň, celkem
úspěšná, očkovací kampaň dovolila uvolnit ty nejtvrdší zákazy—setkávat
se a navštěvovat vlastní rodiny a ty nám nejbližší. Doufám, že se Vám
podařilo dohnat všechny odložené rodinné oslavy a posezení s přáteli. Ozbrojeni novými
očkovacími průkazy a rozhodnutím vypadnout z domu dovolilo rozjet i krajanská společenská
setkání a výbor klubu CCBA na McKenzie street nezahálel. Od léta byly provozované
pravidelné návštěvní hodiny a piknik a ochutnávka vína vyšly na jedničku! Neutuchající snaha
výboru udržet klub v provozu by rozhodně zasloužila odměnu vyšší návštěvností.
V půli října nás ve Winnipegu navštívila Nora Marešová, Zástupkyně generálního konzula a
vedoucí konzulárního a vízového úseku na GK v Torontě aby ověřila práci honorárního
konzulátu. Jejím druhým důvodem byla návštěva a setkání se s Isha Khan, President a CEO
Muzea lidských práv ve snaze navázat bližší kontakt mezi muzeem a s pomocí českého
diplomatického sboru, s českými organizacemi zabývajícími se stejnou tematikou. Třetím
bodem bylo setkání se s našimi krajany v klubu CCBA. Děkujeme všem, kteří se večera
zúčastnili a paní Evě za výbornou večeři. Co do nového roku? Doufejme, že budeme moct
svolat v půli března řádnou výroční členskou schůzi a prodiskutovat budoucnost odbočky a
snad se budeme vídat víc častěji.

Přijměte ode mě a celého výboru winnipežské odbočky Českého a Slovenského
Sdružení upřímné přání spokojených a v klidu prožitých Vánočních svátků a do nového
roku 2022 hlavně hodně zdraví, úspěchů a pohody.
Misha Gogela
Předsedkyně odbočky
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
Tel.: 204 256-3713, mishagogela@gmail.com
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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 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. A vzhledem k tomu, že se nám blíží konec roku bych Vám Všem chtěl popřát
šťastné a veselé Vánoce, pevné zdraví a štěstí v novén roce 2022!
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:
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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.

ČLENOVÉ a DÁRCI SDRUŽENÍ

Člen
2021

Jméno

Členské

Pramen/Riečka

Dar

 ............ J. Pesik............................... $ 15.00 ............................ $ 15.00
 ............ 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 ............................ $ 10.00
 ............ A. Stedronsky .................... $ 15.00 ............................ $ 20.00
 ............ M. Stedronsky ................... $ 15.00
 ............ M. Sichler .......................... $ 15.00 ............................ $ 25.00
................. V. Zvonik .................................. ................................. $ 20.00
Srdečně děkujeme všem, kteří nás finančně podpořili.
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KRIZE NA MANITOBSKÉ PRÉRII
Jaroslav Marek
Listopad, 2021
Nebudu vyprávět o nějaké velké krizi jako ta co se udála u Stalingradu, kde v
nemilosrdné zimě v roku 1942-43 německá armáda došla ke konci svého útoku Ruska. Své
vzpomínky obrátím na menší krizi, kterou zažili dva hoši na manitobské prérii v zimě ve
stejném roce. Mně bylo tehdy sedm let a kamarádovi Stáňovi devět. Byli jsme děti první
generace českých přistěhovalců do Kanady. V okolí Minitonas v západní Manitobě se usadilo
kolem 57 českých rolníků, většinou s rodinami. Naše rodina se přistěhovala z Československa a
Stáňova ze Slovenska. My oba jsme se narodili už v Kanadě v době velké krize zvané, “Great
Depression.” Ta nemilosrdně zasáhla do života obyvatel hlavně na pláních prérie. Ale mi
chlapci jsme věděli málo o životních strastech v této době a tím pádem naše osobní „krize“ (?)
se nám zdála dost velkou. Rodičům jsme o našem zážitku nic neřekli, protože jsme se báli
výprasku.
České rodiny usazené v okolí Minitonas měly ve zvyku slavit Vánoce celý týden,
počínaje „Božím hodem vánočním“ a končilo dnem Nového roku. Byla to pozoruhodná
zvyklost, protože takové oslavy se všeobecně během celého roku neslavily, na to nebyly peníze.
Pouze v tomto období si české ženy dovolily zakoupit zásoby do svých kuchyň a špízů, co si
během celého roku nemohly opatřit. České maminky ve svých kuchyních prováděly úplná
kouzla. My děti jsme na tyto slavnosti vždy netrpělivě čekali, protože celý rok jsme neměly nic
tak dobrého k jídlu. Vůně, které pronikaly celým domem nás úplně mámily. Jíst pak koláče a
jemné pečivo bylo úplně vysněné a vyvolávalo třpyt v dětských očích. Snad tomu bylo tak
proto, že v té špatné době jsme poznali též co je nouze a nedostatek, co jsou děravé ponožky a
zalátané bundy a kalhoty. Nemuseli jsme si nové kalhoty proděravět, abychom vypadali chudě,
jak to děla dnešní mládež. Konečně když maminka volala k jídlu, každý ztichnul a otec, pán
domu se pomodlil a zasedli jsme k jídlu. Já jsem si vždy přál, aby modlitba nebyla dlouhá.
Někdy i máma říkala, proč táta se tak dlouho modlí, když to jídlo na stole stydne.
Jednou na Vánoce, paní Márinka Koutecká pozvala naši rodinu Markovou s rodinou
Račinských na hody. Paní Koutecká byla malá, velice kulatá hospodyňka a měla krásné černé
oči a hlas a smích jako píšťala. Byl to zajímavý pár ti Koutečtí, protože Emil byl chlap jako
hora, ale Márinka malá, rozená Slovenka se nikdy nedala, měla dosti vybroušený jazýček!
Můj děda Jozef a pan Račínský, říkalo se mu Rudolfek, že byl malé postavy se dohodli,
jak provést návštěvu. Bydleli od nás dva kilometry. Pan Račínský měl jen malé otevřené sáně,
do kterých se sotva vtěsnali tři lidé. Protože byla krutá zima, můj děda navrhl, že Rudolf a
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manželka Slávka, přijedou k nám, kde nasednou do našich saní. Děda měl vyrobené kryté sáně,
které byly náramně pokročilé, že nám to lidé až záviděli. Do boudy, do kabiny saní se vešlo šest
dospělých osob. Lavice byly potažené ovčí kůži, aby to nestudilo zespodu a zároveň trochu
tlumilo drncání saní. Bouda se také vytápěla bubnovými kamínky do kterých se přikládala malá
polínka dřeva. O čem nikdo příliš hlasitě nemluvil, že bubínek pálil do noh sedícím na přední
lavičce, zatím co cestovatelům na zadní lavici trochu mrzly nohy.
Jelikož pan Račínský měl rychlé koně, dva krásně hnědáky, dohodli se, že přijedou k nám
a přepřáhnou jeho koně před naše saně. Můj dědeček s babičkou, moje rodiče a sousedé, se
vtlačili do boudy. A pro nás chlapce zařídili tak, že obsadíme čestné místo v zadním kufru, kde
bylo též seno pro koně. Ty naše pokročilé sáně s boudou měly vzadu i kufr s víkem. My dva
jsme se na to tajně těšili, že tam budeme mít klid, nebudou nám poroučet ať jsme zticha.
Hnědáci netrpělivě hrabali kopyty a z nozder silně foukali páru. Jakmile se nasedlo a
dveře u boudy zaklaply, koně trhli saněmi a utíkali z kopečka, kde stála naše chalupa nad
Dravou Řekou. Pak z údolí hnědáci pyšně klusali dál do kopce. V kufru bylo slyšet hovor a
smích dospělých v kabině a pro nás to bylo docela vzrušující. V kufru při jízdě nás to
nadhazovalo jako dva oříšky. Nadšeně jsme poslouchali, jak sanice po nerovné uježděné cestě
rachotí a bouda vrže. Ke Kouteckým se od nás jelo pět kilometrů. Koně s radostí běželi, ale těch
osm osob přeci byla váha a tak ochotně zpomalili. Koně se museli přidržovat, aby se moc
nezapotili. Upocení koně se nedali nechat stát v zimě, tak pan Račínský je musel vodit dokola až
uschnou. Moc mu to nesedělo, už by raději také seděl u Márinkou vystrojeného, plného stolu.
V kufru byla tma jak v pytli a zima se vtírala do nás a my jsme se začali nudit. Pootevřeli
jsme trochu víko a koukali se do kraje, jak za námi mizí cesta. Slunce už bylo zapadlé a kraj se
zbarvil na šedorůžový. Na západě zůstal jen jemný růžový pás po slabém zimním sluníčku.
Hvězdičky jedna po druhé zapalovaly svůj třpytící svit. V tom mě hlavou bleskla geniální
myšlenka: “Víš co, Stáňo? Co kdybychom pomalu spustili nohy dolů k cestě a pevně se drželi
rámu a klouzali se botami po hladké cestě? Jeli bychom jako z kopce po lyžích.” Stáňa
neprotestoval a hned přehodil nohu přes rám kufru zatím co já jsem nadobro otevřel víko a
opatrně po břiše sjel nohama na cestu.
Zřejmě koně uslyšeli, jak naše boty se šourají po cestě a hrkli sáněmi kupředu, ale vozka
jich přidržel. Trochu jsme se lekli a více křečovitě se drželi saní, ale klouzali dál. Avšak, snad
jako každá dobra myšlenka má své neočekávané dopady, někdy docela nepříjemné. Koně, jak
slyšeli to neustálé šourání zneklidnili se a trhli saněmi což způsobilo, že víko se zavřelo a
pořádně přiskříplo nám prsty. Když koně zaslechli bouchnutí víka, poskočili jako divoké a hnali
se po cestě. Pan Račínský měl co dělat, křičel na ně a držel opratě co jen mohl. V tom jsme to
neudrželi a pustili saně a kutálely se po cestě za saněmi. Oba jsme spustili nářek nad bolavými
namrzlými prsty.
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Než jsme se upamatovali, křik pana Račínského se rychle vzdaloval a ze saní zbyl jen
matný stín v dálce. S vypnutím všech sil jsme se dali do šíleného běhu za rodiči, ale byli jsme
nuceni zpomalit a chytit si dech a spíše kráčet cestou než běžet. Neměli jsme ponětí jak je
daleko ke Kouteckým. Rozhlíželi jsme se kolem sebe jestli neuvidíme kojoty anebo vlky.
Uvědomili jsme si jaký bude poplach, až někdo zvedne víko kufru a objeví že tam nejsme a
tím v panice jsme zase začali běžet za sáněmi.
Po nějaké době namáhavého běhu jsme spatřili stín boudy saní, což nás popohnalo
v klusu. A po chvíli jsme dohnali saně a chytili víko kufru a vlezli do něj, sedli jsme si na seno
a oddechovali. Srdce nám tloukla až v hrdle a naříkali, jak nám bolí prsty. Ale za chvíli jak tak
sedíme v té tmě, začali jsme se nekontrolovaně smát. Bylo to po prvé co jsem v životě prožil
smích vyvolaný terorem. Když jsme na dvoře u Kouteckých vylezli z kufru děda se nás tázal,
zdali jsme nezmrzli a mi že ne, je nám dokonce horko, ale z čeho jsme neřekli.
Kolem krásného, bohatě připraveného stolu jsme na naše dobrodružství zapomněli. Nicméně
na zpáteční cestě unaveni, ač přesyceni dobrotami jsme se v kufru klepali zimou. Vůbec nás
nenapadlo zase vylézt a trochu poklusat za saněmi se zahřát, až jsme usnuli. Hvězdičky na
hlubokém černém nebi se blaženě usmívaly, asi nad naším dobrodružstvím.
Stáňa si namluvil Aniku Kopeckých, v našem sousedství. Trochu jsem mu ji záviděl, ale
to všechno odešlo, když jsem našel Editku Dvořákovou, která bydlela s rodiči v osadě
Minitonas.
Později, v našem jinošství, když se česká mládež sešla na vánoční “party” mezi
Vánocemi a Novým rokem, zeptal jsem se Editky, jestli ji můžu zavést domů. Editka
souhlasila a sedla si vedle mne do auta, tak jsme spolu i v manželství cestovali 66 roků. Koně
hnědáci ztratili svoji důstojnost i potřebu, zůstali jen jako nejasný sen z minulosti. Dnes už
všichni cestovatelé v naši „boudě“ odpočívají na hřbitově v Minitonas.
Zdá se mi, že jsem poslední v našem okolí, který vzpomíná na nepěknou krizi na
manitobských prériích.
Teď, když už jsem jen sám, dávné vzpomínky, jak ta cesta saněmi, vždy zahřeje u srdce!
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It's The Most Wonderful Time Of The Year
Vilém A. Kun
Vánoce, Vánoce přicházejí, šťastné a veselé… Ačkoli písnička pokračuje o vánočních
příhodách žertovně, v zásadě vystihuje tu nejpodstatnější atmosféru Vánoc, zpěv a veselí, které
jen podivín může odmítnout. Vánoční doba je právě „nejkrásnějším obdobím roku,“ kdy se do
mentality lidí dostaví neobvyklé duševní a duchovní rozpoložení, než je tomu jindy.
Ačkoli duševní a duchovní sentimenty lidí se od sebe liší, mají hodně společného. Obě nálady
vychází z radosti člověka v této době. Veliká radost věřících nastává z narození Ježíška –
Spasitele v betlémské stáji, který neobyčejným způsobem – láskou, spasil svět. Jeho láska a
pokoj se nejvíce projevuje mezi lidmi v této „Báječné a radostné době“ jak se to zpívá
ve známé vánoční písni Andy Williamse.
Kdo by nechtěl v této slavnostní době, způsobit své rodině a přátelům radost nějakým dárkem
pod stromeček. Žádný z rodičů, prarodičů, či dobrých přátel si nenechá ujít vidět radost v očích
dětí z dárků pod rozsvíceným stromečkem.
Proč vůbec se lidé v této době navzájem obdarovávají? Na to je jasná odpověď: „Je to ohlas
člověka na velký duchovní dar, který nám dal Ježíšek svým příchodem na svět!“
Samotná duševní – smyslová nálada člověka v této době už není tak jednoznačná, jako je
duchovní. Najdou se jedinci, kteří Vánoce zcela zavrhují ať už to u nich pochází z ideologie, či
z životní nespokojeností a zůstávají stranou vánočných událostí.
Na balkoně jednoho apartmentu ve Winnipegu visí nápis „HUMBUG.“ Zřejmě ten dotyčný si
neuvědomuje, co vlastně o sobě prohlašuje. Výrok „švindl“ se mezi lidmi rozšířil bohatým,
avšak mrzutým Ebenezerem Scroogem z „Vánoční koledy“ od Ch. Dickense. Vyznavači
„humbuku“ se snad chtějí také představit, že též oni žijí jen pro peníze a pro sebe. Nevidí, nebo
spíše nechtějí pochopit, že radost v rodinách a ve společnosti mezi přáteli nevytvářejí peníze ani
sobeckost, ale naopak, je to štědrost! Štědrost ať už hmotná, nebo nehmotná jako je pomoc a
dobrá rada přinášejí radost. Správný člověk má vždy větší potěšení obdarovávat než sám
dostávat.
Nicméně, doba se mění a tím i životní styl celého lidstva. Vánoce sice přicházejí tak jako
předešlé, ale jaké budou ty letošní zůstává velkou otázkou. Každý rok poslední čtvrtek
v listopadu Amerika slaví „Svátek díkuvzdání.“ Po té nastává „Black Friday“ známé už i
v Česku, svými výstřednými nákupy na Vánoce. Letos, dříve než Američané zasedli ke stolu
nejdražšího díkuvzdání, místo přání velkolepých díkuvzdání a radostných Vánoce v celé zemi,
prezident Joe Biden prohlásil národu: „Just lower your expectations!“ Správně přeložené, „Jen
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si utáhněte opasky!“ Nemusíte ke své vánoční pohodě, když za okny padá sníh a mrzne vytápět
tolik! (Zvyšování cen energii). Myslete na „GRÝNDÝL“ jak tomu říkají v Česku, ten vás jistě
zahřeje. Nekácejte pro své potěšení zelené vánoční stromky (i když nové narostou), nechte je
raději z nedbalosti lesním požárům, aby se Grétka mohla mezi svými více ohánět větším
množstvím CO2 ve vzduchu.
Snad to nejhorší v současné vánoční době jsou společenské záležitosti? Omezené sdružování a
spolčování jak v rodinách, tak i jinde, které se negativně projevuje u lidí odcizením se, až
neurózou. Z novin lze číst, že „únava z viru zvedá agresivitu mezi lidmi.“ Omezují se malé
spolčování pod hrozbou pokuty, avšak „desetitisíce fanoušků se můžou sejí na fotbal, nebo na
hokej v areně!“ Společenské místnosti, restaurace a hospody, kde si lidé příležitostně sdělují své
radosti i strastí, a tak si od nich trochu odlehčí, jsou velice omezené. Taktéž návštěvy kostelů,
kam lid chodí poděkovat Bohu za Jeho dary, je účast návštěvníků velice snížená. Z těchto
přístupů vyznívá cosi jiného než jen snaha snižovat nákazu.
Pokud předešlé věty se vám jevily jako odbočení od vánočního tématu, bohužel ani v této
výjimečné době se nedají vynechat problémy ze života. Nelze žít ve „vánoční bublině“ s
mimořádně dlouho trvajícím virusem. Nepříjemné je to, že po loňských podivných Vánocích
nastávají možná ještě více nepěkné, když ten čínský virus nebere a nebere konce! Ze záhadných
důvodů, spíše nabírá na síle. Jak se to jeví už dnes, i letošní Vánoce budou velice vzdálené od
„pokojných a veselých“ v minulosti. Zprávy z evropských zemí zní nepěkně. „Rakousko nyní
čeká třítýdenní uzávěra, kdy budou lidé smět domov opouštět jen v nejnutnějších případech,
Sasko uzavírá bary a ruší vánoční trhy. V sousedním Slovensku se výrazně ztíží život
neočkovaným, mimo domov mohou jít pouze do práce.“ Už ani ten největší optimista neví, jak
se stavět k pandemii, na kterou se nabalují další deprimující záležitosti, jako je zvyšování cen a
nedostatek určitého druhu zboží a součástek. Na pracovištích je to špatné s nedostatkem
pracovních sil a na opačné straně se zvyšuje nezaměstnanost, což je nevídaný novodobý úkaz!
Po vypsání mnoho nepěkného, které deprimuje lidi a zatěžují svátky, nezbývá než si uvědomit,
co vlastně o Vánocích slavíme? Připomínáme tu největší událost co se kdy lidstvu přihodilo,
„narození Spasitele!“ Narodil se Syn Boží, aby ukázal světu nový, správný způsob života,
zejména jednání člověka s člověkem. Vyzní to jasně z Jeho učení, když mu jeden farizeus
položil otázku: „Učiteli, které je největší přikázání v Zákoně?“(V desateru). „Ježíš mu
odpověděl: „Největší a první přikázání zní. „Budeš milovat svého Boha! “A dodal: „To druhé,
jemu podobné, - „Budeš milovat svého bližního jako sám sebe!“ (Mat. 22:34–39)
Bohužel i po dvou tisíciletích se Ježíšovo učení, nezakořenilo v lidstvu a jako tenkrát i dnes je
zavrhované. Lidem vyhovuje více krytí svých zad před zlem, než usilovat o dobro.
Co dodat k přicházejícím Vánocům? Jak slavit Vánoce v jednadvacátém století, které se
pokládá za velmi „vyspělé,“ ale zrovna tak je velice podivné z mnoha hledisek. Znova se
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v lidské společnosti vynořují aspekty, zavrhované už před stoletími jako zlomyslnosti.
Radostné Vánoce nastanou, když si je lidé sami vytvoří svou štědrostí, laskavostí a veselostí.
Tím každý prožije v pohodě a ve spokojenosti to co Andělé pěli nad Betlémem:

„SLÁVA NA VÝSOSTECH BOHU A NA ZEMI POKOJ LIDEM DOBRÉ VŮLE!“

Krajané a osobnosti, kteří nás opustili.
Vzpomínáme
Dr. JOSEF ČERMÁK
Významná torontská
osobnost a přední člen a
funkcionář ČSSK
(*15.11.1924 +20.9.2021)
Toronto

JÁN MAJERSKY
Passed away peacefully
on December 15, 2020
at the age of 78.
He is truly missed by his
family and friends and is
forever in their hearts.
Pani HELENA BACIK
November 8th, 1927 - June 15th, 2021

MILAN LASICA
February 3, 1940—July
18, 2021
Populární slovenský
komik, herec, zpěvák,
spisovatel, textař a

ANASTASIA (ANNE)
BRASKO
April 15, 1934 – October
17, 2021

satirik.
„Milan byl statečný chlap a pro řadu z nás
zosobňoval svědomí národa. Uměl pojmenovat
věci, které se drtivá většina lidí pojmenovat
bála. Činil tak v civilu i ve svých textech a
vystoupeních. I za cenu značné nemilosti a
nekomfortnosti, které to přinášelo. Vydržel a
neuhnul. “

IRENA KANKOVA-COHEN
Jun 24, 1927 - Nov 04,
2021

Zdroj: https://brnensky.denik.cz/kultura_region/
milan-lasica-umrti-reakce-20210719.html

13

História bratislavskej gastronómie
Často si spomíname na jedlo, ktoré nám varili babička či mama alebo naša spomienka zaletí na
obľúbenú reštauráciu či jedlo a naša pamäť nás prenesie do minulosti. Nie je jedného stretnutia
aby sme sa nerozhovorili a nepodelili sa o tieto spomienky. Tak ako nové recepty, zaujíma ma aj
história jedál a rada sa s vami teraz podelím o niektoré znalosti zahrnuté v tomto článku.
Vladimír Tomčík sa dlhodobo venuje histórii gastronómie Bratislavy. Vraví, že ovčí syr bol kedysi tvrdý ako taliansky parmezán, že ľudia u nás odmietali zemiaky ešte aj za Márie Terézie
a že deti na raňajky dostávali teplé pivo.
Ako hlboko do histórie môžeme zájsť v rámci bratislavskej gastronómie? Až do praveku. Archeológovia objavili rozbité kosti, z ktorých ľudia vyciciavali špik. Rovnako zbierali rôzne semiačka a bylinky, drvili ich a pripravovali kaše. Keď potom tú zmes dali na rozpálený kameň,
vzniklo čosi ako chlieb či placka.
Avšak až do objavenia Ameriky sa kuchyne európskych krajín v podstate nelíšili. Jasné, že aj
vtedy sa obiliu vo Švédsku darilo menej ako v Taliansku, ale zásadné rozdiely boli len dva – na
severe sa používalo maslo a masť, pričom sa tam pilo pivo, kým na juhu dominoval olivový olej
a pilo sa víno. Tipujem, že v lokalite dnešnej Bratislavy sa pilo pivo aj víno.
Kedže Bratislava je na hranici, tu vlastne dodnes pijeme všetko.
Potom Kolumbus objavil Ameriku a do Európy sa dostali nové suroviny. Tak sa v Taliansku
presadili napríklad paradajky, ktoré tam predtým vôbec neboli, inde zase zemiaky. Dovtedy
žiadne národné kuchyne neboli, existovali len regionálne. Málokto dnes vie, že oregano sa dostalo do sveta práve z nášho regiónu. A nie je podstatné, či priamo z Bratislavy, Györu, Hainburgu, alebo inej lokality. Mnohé pokrmy prekračujú dnešné hranice, tak je to s gulášom, oštiepkom či s haluškami. Tie sa pripravovali v lokalitách, kde sa pásli ovce. Ešte aj halászlé sa
v Maďarsku pripravuje na rôzne spôsoby. Na Tise je to „klasické“ halászlé, ale v Baji na Dunaji
rybaciu polievku scedia a podávajú so širokými rezancami, pričom uvarená ryba je druhým
chodom.
Bryndzové halušky nepochádzajú z Rumunska?
To je len legenda, bryndza po rumunsky znamená syr. Tvorcom bryndze, ako ju dnes poznáme
na Slovensku, je Ján Vagač zo Starej Turej, ktorý ju začal vyrábať v roku 1789 tak, že pomlel
syr a zmiešal ho so soľným roztokom. Ovčí syr bol tvrdý ako taliansky parmezán a pri predaji
ho predajcovia doslova štiepali, preto im hovorili „kaštikári“ – z nemeckého „Käse stechen“ .
Vynikajúcim artiklom boli jahňacie črevá, lebo práve vtedy vo Viedni vymysleli viedenské
párky. A predavači k nim prikladali galetku bryndze. Tak sa dostala do sveta.
Mnohé suroviny k nám prišli nielen z Ameriky ale aj od Turkov a Tatarov. Aj guláš pastieri
dobytka prevzali od Turkov. Kým u nás pod názvom guláš podávame mäso s omáčkou a
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knedľou a jeme ho vidličkou a nožom. Tradičnému gulášu z pusty u nás hovoríme kotlíkový.
Mimochodom, do Viedne sa guláš dostal cez Bratislavu. V prvých jedálnych lístkoch v 19.
storočí ho tam omylom uvádzali ako golas, lebo v bratislavskej nemčine sa spodobovali hlásky
„u“ a „o“ .Podobne sme od Turkov prebrali tarhoňu, „špízy“ ,pagáče, lángoše, rezance
s tvarohom, ale aj štrúdle či klobásy. Štrúdľa do nášho regiónu dorazila po roku 1683, keď boli
Turci porazení pri Viedni. Kým oni však robili len slané verzie, Viedenčania začali robiť sladké
náplne. Turci k nám priniesli aj kukuricu, paradajky, papriku či tekvicu. A gaštany, ktoré sa
okrem okolia Nitry a Modrého Kameňa na juhu stredného Slovenska rozrástli aj vo viniciach pri
Karpatoch. Bratislavské rožky alebo “bajgle”. sa dnes plnia makom či orechmi, ale kedysi sa
plnili aj gaštanmi.
Ešte aj slovo čárda pochádza z turečtiny a znamená chatu v pustatine. Tokáň či pohánku sme
zase prevzali od Tatárov. Názov pohánka hovorí o tom, že pochádza od pohanov. Pojmy ako
šálka, karafa, alkohol, limonáda, saláma, káva či cukor sú zase z arabčiny.
Guláš prezentoval Auguste Escoffier v roku 1879 v Grand hoteli v Monte Carlo, keď uvádzal do
gastronómie papriku. To však hovoríme o vysokej gastronómii, lebo v ľudovej kuchyni sa
paprika vyskytovala už skôr. V maďarských kuchárskych knihách sa guláš objavuje až koncom
18. storočia.
Ani čabajskú klobásu nemôžme konkrétne pripísať Maďarsku. Tomčik vraví že je to jednoznačné slovacikum – pôvodne výrobok dolnozemských Slovákov, ktorí žili v južnom Maďarsku,
ale aj Rumunsku a Srbsku. A tí sa takisto poučili u Turkov. Takto vieme pohodlne spochybniť aj
taliansku pizzu, keďže napríklad v Hrušove sa už dávno z kysnutého cesta v kamenných peciach
pripravovali takzvané lepníky či lepne, pričom boli plnené na slano aj na sladko. Ani viedenský
rezeň nie je z Viedne. Ten mal ozaj vtipnú cestu – Španieli ho prebrali od Maurov a odtiaľ sa
dostal do talianskeho Milána. Ochutnal ho maršal Radecký, keď v roku 1848 potláčal
v Taliansku povstanie, a recept opísal v liste Františkovi Jozefovi. A tak ho dodnes poznáme and
Viedenský rezeň - má byť tenučký a veľký skoro na celý tanier.
Z toho všetkého vyplýva, že bratislavská gastronómia je mixom rôznych vplyvov. Presne tak,
takto sa vyvíjala až do polovice 19. storočia. Žiadna čistá bratislavská, slovenská, maďarská,
nemecká, uhorská ani židovská kuchyňa neexistuje.
Gizka Majersky (spracované z internetu)
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Bratislavské rožky
(známe aj ako „bajgle“ )lahôdka, ktorá siaha až do konca 16.storočia)
Na cesto: (táto dávka vystačí na 30 ks
rožkov)
 500 g hladkej múky
 1 kocka čerstvého droždia
 Pol ČL soli
 60 g kryštálového cukru
 150 g neslaného masla
 150 ml mlieka
Na orechovú plnku: (na 15 rožkov)
 150 g mletých vlašských orechov
 125 ml mlieka
 150 g práškového cukru
 Trochu vanilkového cukru
Na makovú plnku: (na 15 rožkov)
 150 g mletého maku
 125 ml mlieka
 150 g práškového cukru
 Trochu citrónovej kôry alebo škorice
Na potieranie:
 3 žĺtky
Ako na to?
 Do vlažného mlieka pridáme 1 PL kryštálového cukru z odváženého množstva
a pridáme kvasnice. Necháme asi 20 minút
pri izbovej teplote odstáť, kým kvasnice nenakysnú a nevytvorí sa kvások.
 Múku premiešame s cukorm, soľou, pridáme
maslo a kvások a vymiesime hladké nelepivé
cesto.
 Cesto necháme na teplom mieste asi hodinu
vykysnúť.
 Medzitým si pripravíme plnky. Pripravíme si
dva menšie hrnce, do každého dáme 125 ml

mlieka a 150 g práškového cukru a krátko
ich na slabom plameni povaríme. Potom
pridáme do jedného mletý mak a citrónovú
kôru alebo škoricu a do druhého mleté orechy a vanilku a krátko premiešame.
Odstavíme z ohňa a necháme odstáť.
 Nakysnuté cesto rozdelíme na 30 rovnakých
kúskov (každý bude mať približne 30 g), tie
premiesime a vytvarujeme guličky. Necháme
ich ešte krátko nakysnúť.
 Každú guličku cesta potom rozvaľkáme na
ovál. Každú z plniek si rozdelíme na 15 približne rovnakých častí, z každej ušúľame
„valček“ a ten vložíme do stredu oválu.
Cesto zahneme zhora aj zdola, šev spojíme,
jemne zašúľme, aby sa cesto spojilo a plnka
nevytekala.
 Z makových rožkov vytvarujeme podkovičky, z orechových písmenko C a pokladáme ich na plech s papierom.
 Rožteky potierame rozmiešaným žĺtkom
(neriedime ho vodou!) a necháme zaschnúť.
Pred pečením rožky ešte raz potrieme
žĺtkom, týmto spôsobom sa na rožkoch
spraví typické mramorovanie.
 Pečieme v rozohriatej rúre na 200 stupňoch
asi 12 minút.
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CCBA program spoločenských akcií Zima-Jar 2022
CCBA program Winter & Spring 2022

Current Affairs –
News from Czech and Slovak Republics.
Dinner & Movie (The movie to be determined)

Fri

7:00-8:30

January 22, 2022

Sat

3:30-7:00

January 30, 2022

Sun

2:30-5:00

Travel the World - MADAGASCAR

February 11, 2022

Fri

7:00-8:30

Current Affairs –
News from Czech and Slovak Republics.

February 17, 2022

Thu

7:00-10:00

Potato Pancakes evening in the Club

February 25, 2022

Fri

7:00-8:30

Czech & Slovak Cultural Heritage programs/evenings

February 27, 2022

Sun

2:00-6:00

The Annual General Meeting

March 5, 2022

Sat

3:30-7:00

Dinner & Movie (The movie to be determined)

March 17, 2022

Thu

7:00-10:00

Potato Pancakes evening in the Club

March 25, 2022

Fri

7:00-8:30

Czech & Slovak Cultural Heritage programs/evenings

April 21, 2022

Thu

7:00-10:00

Potato Pancakes evening in the Club

April 30, 2022

Sat

3:30-7:00

May 13, 2022

Fri

7:00-8:30

May 19, 2022

Thu

7:00-10:00

January 14, 2022

Dinner & Movie (The movie to be determined)
Current Affairs –
News from Czech and Slovak Republics.
Potato Pancakes evening in the Club

(Červená v tabulce indikuje změnu dne nebo hodin od ledna 2022./
Červená v tabuľke indikuje zmenu dňa alebo hodín od januára 2022.)
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CLUB - restaurace a společenský sál CCBA
Při vstupu do klubu a společenskeho salu, CCBA vyžaduje očkovačí přukaž. Při pohybu v místnosti
a po budove, při objednavče jídla nebo pití a při použití toalet musíte mít na obličeji masku. Mimo
vyse uvedeneho, CCBA bude dodřžovat vsečhna dalsí nařížení a dopořučení Manitobske vlady.
CCBA si vyhřažuje přavo akče omežit či žřusit na žaklade aktualní pandemičke situače.
CCBA řequiřes Manitoba čovid 19 immunižation čařd to enteř člub and the sočial hall. While
moving ařound the building oř řooms, ořdeřing food oř dřinks and třips to toilets, you must weař a
fače mask. Besides above spečified, at the time of event, CCBA will adheře to all otheř Manitoba
goveřnment diřečtives and řečommendations.
Based on pandemič situation, CCBA may limit oř čančel any event.

January 14, 2022
February 11, 2022
May 13, 2022
FRIDAY 7:00—8:30
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Travel the world
MADAGASCAR
Sunday, January 30, 2022, 2:30 – 5:00 PM
Travel with us to Madagascar and discover an extraordinary storehouse of
natural and cultural riches. Separated from Africa and Asia at the time of the
dinosaurs, Madagascar's animal life has evolved in a startling myriad of
forms, with endemic species found nowhere else on earth.
Long time delayed Sunday afternoon Travel the world program will return
with visit to Madagascar. Join Michaela and Jaromir Samek for tour of the island.
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February 17, 2022
April 21, 2022

March 17, 2022
May 19, 2022

Starting in new year 2022, it will be

Thurdays 7:00 - 10:00 PM

Friday, February 25, 2022, 8:00-9:30
Czech & Slovak Cultural Heritage program/evening

The program focuses on the rich history of the Czech and Slovak culture including
literature, music, dance, folklore, folk art, ethnic history, and preservation of cultural treasures.
Program vyzdvihující bohatou historii Slovenskeho a Ceskeho kulturního dedictví,
literaturu, hudbu a folklor.
20

2

Večeře s hodnocením filmu
Brzká sobotní večeře s hodnocením Českého nebo Slovenského filmu. Hodnocený
film bude oznámen před plánovaným odpolednem. Jako vždy, bude podáváno
tradiční Slovenské či České jídlo s polévkou, hlavním chodem a zákuskem.
Plánujeme tři sobotní podvečery (změna možná v závislosti na aktuální pandemickou situaci).
CCBA společenský sál otevře dveře hostům v 3:30 odpoledne, brzká večeře bude
podávána ve 4:30 a hodnocení filmu začne v 5:30
Dinner and Movie
Early dinner with evaluation of Czech or Slovak movie. The title of the movie will be
announced before performance. As always classic Slovak or Czech meal with soup,
main dish and desert will be prepared.
Three events are being planned (subject to change based on actual pandemic situation).
CCBA Hall will open at 3:30, with dinner served at 4:30 and evaluation of the movie
at 5:30.
21

The Annual General Meeting
Sunday February 27, 2022 2:00-6:00

Nikdy není požde. Nemeli-li jste jeste příležitost žaplatit členství v CCBA na řok
2021, nebo čhčete přispet na přovož a kultuřní přogřamy klubu, mužete tak stale učinit.
Mužete použít e-třansfeř (řada jak je popsana na nasičh webovyčh střankačh http://
www.čžečhslovakbenevolentassoč.ča/html/CCBA-e-Třansfeř.html), nebo sekem (payable
to CCBA) poslanym na adřesu klubu (CCBA, 154 MčKenžie Stř., Winnipeg, Canada, R2W
5A2), nebo přímo v klubu při Vasí přístí navsteve.
It’s neveř too late. If you still did not have a time to pay 2021 CCBA membeřship oř would
like to donate some money in suppořt of člub opeřations you čan still do it. You may use etřansfeř (how to … is desčřibed on CCBA Web site - http://
www.čžečhslovakbenevolentassoč.ča/html/CCBA-e-Třansfeř.html), oř by sending čheque
(payable to CCBA) to the člub addřess (CCBA, 154 MčKenžie Stř., Winnipeg, Canada, R2W
5A2), oř next time you visit ouř člub.
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Konzum
českého a slovenského zboží
Zboží si můžete zakoupit během otevírací doby. Pro vstup do budovy se musíte prokázat
platným očkovacím průkazem. / Tovar si môžete zakúpiť počas otváracej doby. Pre vstup do
budovy sa musíte preukázať platným očkovacím preukazom.

CCBA – Český & Slovenský Klub ve Winnipegu
154 McKenzie Street (204) 589-7483
Otevřeno je každý čtvrtek od 18:30 do 23:00 / Otvorené je každý štvrtok od 18:30 do 23:00

Každý čtvrtek paní Eva nabízí na objednávku domácí teplé večeře. Čtvrteční Menu
nájdete na www.czechslovakbenevolentassoc.ca
Každý štvrtok pani Eva ponúka na objednávku domácu teplú večeru. Štvrťočné Menu nájdete
na www.czechslovakbenevolentassoc.ca
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Seznam členů CCBA / CCBA Membership
Od 1. ledna do 3. prosince 2021 / Membership to December 3, 2021

Členské $ 12.00 ročně / Membership $ 12.00 per year

Atnikov, Katrin
Bacik, Karol
Bacik, Marcela
Benadik Gabriela
Benadik Kazimir
Benadik, David
Benadik, Martin
Bergen, Dave
Bergen, Petra
Bohna, Fridrich
Brasko, Aimee
Brasko, Andrej
Brasko, Anton Dr.
Brasko, Eva
Breuer, Eva
Bucek, Magda
Campbell, Kim
Chaloupkova, Jarka
Czeto, Ivana
Dobrovolny, Bozena
Dresler, Katrina
Drexler, Eva
English, Vivien
Gogela, Misha
Gogela, Kelly
Ham, Jan
Hill, Susan
Hladik, Marta
Hladik/Kucey, Martina
Jancar, Stanislav
Jezik, Lubos

Jezik,, Tonka
Jungbauer, Markus
Koke, Helen
Koke, Robert
Kollar, Pavol
Kovacs, Susan
Kriz, Frank
Kubicek, Jan
Kubik, Jaroslav
Kubik, Ondrej
Kubik, Vaclava
Kucera, Jana
Kucera, Lada
Kun, Jirina
Kun, Vilem
Kylar, George
Machovec, Elsie
Majersky, Giselle
Marcinko, Marika
Marcinko, Miki
Markiw, Emile
Molnar, Petr
Mucka, Miro
Mucka, Alena
Mucka, Andrea
Mucko, Marcel
Müller, Vilem
Nemecek, Anna
Novotny, Viktor
Orihel, Danka
Orihel, Jan

Pacin, Alojz, Dr.
Pacin, Ondrej Dr.
Pacin, Sona
Pacin, Stefan
Palicka, Jarka
Palicka, Karol
Pesik, Jana
Pesik, Jakub
Petrak, Marketa
Prazak, Vera
Prazak, Vincent
Ratz, Brian
Ratz, Donovan
Ratz, Jarka
Ring, Ilona
Rusak, Linda
Samek,, Filip
Samek, Jaromir
Samek, Michaela
Samek, Tereza
Schanel, Francis
Schanel, Frantisek
Schanel, Melony
Schanel, Mila
Schanel, Susana
Sichler, Marie
Soustek, Eva
Soustek, Karel
Stedronsky, Anthony
Stedronsky, Antonin
Stedronsky, Marcela
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Stelsovska, Helena
Straceny, Eva
Straceny, Kurt
Straceny, Sataka
Strnad, Bohumir
Suver, Adriana
Suver, Tomas
Sweeney, Shelley
Telehanic, Boris
Turczak, Curtis
Tyc, George
Vanek, Eva
Vido, Blaza
Vido, Rudolf
Walls, Mary Anne
Wenzel, Bob
Wenzel, Jana
Zahradnik Hazel
Zahradnik, Jaromir
Zhanel, Henrietta

CCBA gratefully acknowledges your generous donations
(Donations received between August 15 to December 2021)

Anonymous Donoř
Suveř, Adřiana & Břasko, Aimee
Hladik/Kučey, Mařtina
Přažak, Veřa
Mařkiw, Emily
Mařkiw, Emily
Zhanel, Henřietta
Zhanel, Henřietta
Bohna, Fřidřičh
Břasko, Anton Dř.
Břeueř, Eva
Buček, Magda
Majeřsky, Giselle
Mařčinčo, Mařika
Ořihel, Danka
Pesik, Jana
Vanek, Eva
Wall, Mařy Anne
Wenžel, Jana
Ježik, Tonka
Nemeček, Anna
Petřak, Mařketa
Petřak, Mařketa
Sičhleř, Mařie
Mačhoveč, Elsie
Stelsovska, Helena
Stelsovska, Helena
Pačin, Sona

$115.00
$111.40
$4.00
$26.00
$30.00
$10.00
$44.00
$44.00
$200.00
$28.00
$10.00
$8.00
$5.00
$10.00
$50.00
$10.00
$13.00
$20.00
$20.00
$26.00
$38.00
$46.00
$30.00
$40.00
$176.00
$20.00
$20.00
$50.00
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Club Donation
Club Donation
Club Donation
Club Donation
Club Donation
Přamen/Rička Donation
Club Donation
Přamen/Rička Donation
Club Donation
Club Donation
Club Donation
Club Donation
Club Donation
Club Donation
Club Donation
Club Donation
Club Donation
Club Donation
Club Donation
Přamen/Rička Donation
Přamen/Rička Donation
Přamen/Rička Donation
Club Donation
Club Donation
Club Donation
Club Donation
Přamen/Rička Donation
Club Donation

Rok ve fotografii
Piknik 11.9.2021 na dvoře a ve společenském sálu klubu
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Ochutnávka vína 14. listopadu/novembra 2021 v klubu
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Návštěva Nory Marešové
Zástupkyně generálního konzula a
vedoucí konzulárního a vízového úseku na GK v Torontě

S Norou v Muzeu lidských práv a na projížďce po historických místech podél Red River road.
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The Courtyard of Vinohradska Street is a fine story about love and self-discovery, and
one family’s struggle to survive the brutal legacy of communism.
The book is available at: Chapters, Polo Park, 695 Empress St., Winnipeg, MB
McNally Robinson Booksellers, 4000-1120 Grant Avenue,
Winnipeg, MB
and at : dhorihel@shaw.ca
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Klubová adresa je 154 McKenzie Street, Winnipeg, MB, R2W 5A2
Klubové prevádzkové hodiny sú každý štvrtok 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

ŠKOLA ČEŠTINY / CZECH LANGUAGE CLASSES

Škola

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.

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 Kanadě 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
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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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CSSK & CCBA
Attn. Pramen/Riečka
51 Sweetwater Bay
Winnipeg, MB, R2J 3G4
CANADA

