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Vážení přátelé,  

 

jelikož se blíží konec roku 2022, chtěli bychom Vám všem poděkovat za Vaši 

podporu. Vaše podpora ve spojení s podporou České Republiky, Manitobské 

provinční vlády a obětavostí všech našich dobrovolníků, umožňuje naší or-

ganizaci úspěšně pokračovat a poskytovat krajanům místo ke střetnutí. 

 

Chceme Vám podat stručnou zprávu  o programech, které jsme v tomto roce uskutečnili a zprávu o stavu 

naši klubové budovy. V tomto roce jsme se sešli ve společenské hale šestkrát na “Večeři s hodnocením 

filmu” ( domácí večeře jsou podávané zásluhou Evy Stracené a její skupiny), každý třetí čtvrtek na 

oblíbených bramborákových večerech (připravované Evou Stracenou) a jednou v měsíci na Current Af-

fairs, které vypracovává a provádí Jaromír Samek. Mimo tyto programy jsme uspořádali v srpnu v bu-

dově a na dvoře klubu úspěšný “Pig Roast “ pod vedením Františka Kříže. V listopadu, zásluhou Boba 

Wenzla a jeho skupiny, proběhla úspěšná a velmi oblíbená  “Wine tasting competition “.  

 

Koncem října se mnozí z nás sešli v hale, kterou si pronajala rodina Schánělova, abychom se společně s 

nimi a jejich přáteli rozloučili s Františkem Schánělem, členem klubu od roku 1968 a mnoholetým 

předsedou CCBA. 

 

Na všech těchto programech se podílí mnoho dobrovolníků a jelikož není možné abychom všechny 

jmenovali, chceme zdůraznit, že každého z nich si vážíme a všem děkujeme za obětavou práci.  

 

Zpráva o budově. 

I would like to continue with mentioning that the club seen few changes, upgrades and general mainte-

nance, thanks to Willi Muller and Tony Stedronsky. For example overall painting, window frame repairs, 

maintenance of the heating and cooling system, yard upkeep ( incl. purchase of  a new snowblower), 

cleanup of the storage trailer, cleanup old magazines and stationery downstairs..... 

Cannot forget ongoing help Mrs. Evy Soustkove with Thursday’s dinners, Jaromira Samka for being not 

only good accountant but also a Webmaster. All board members of CCBA have been cooperative in 

keeping our nostalgic Club building in proud condition as a shrine to Czechs and Slovaks in diaspora. 

CCBA membership is 121. 

 

With wishes of Merry Christmas and may we meet again happy and healthy in New Year! 

Za celý výbor CCBA Vám přejeme veselé Vánoce a Šťastný Nový rok! 
 

František Kříž, 

President 

 

Marcela Stedronska, 

Public relations 
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Srpnový piknik v obrazech 
Tradiční letní setkání v prostorách společenského sálu a dvora  

Kanadské Podpůrné Česko Slovenské Jednoty na 154 McKenzie St., in Winnipeg. 

Proběhlo v sobotu 27. 8. 2022. 
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Pozdrav z Českého honorárního 

konzulátu ve Winnipegu 

Vážení krajané, 

po několika měsících Vás znovu zdravím a srdečně Vám 

všem chci popřát  

 

ŠŤASTNÉ a VESELÉ VÁNOCE a VŠECHNO NEJLEPŠÍ DO NOVÉHO ROKU 

2023 

 

A chci Vám dát vědět, že 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.  

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 . 

 

 

 

 

 

mailto:winnipeg@honorary.mzv.cz
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DODATEČNÉ INFORMACE: 

Generální konzulát České republiky, Toronto 

2 Bloor Street West, Suite 1500 

Toronto, ON, M4W 3E2         Tel: (416) 972 1476       Fax: (416) 972 6991      www.mzv.cz/toronto 

E-mail: toronto@embassy.mzv.cz    Schůzku si sjednejte na adrese: toronto.appointment@gmail.com 

 

Czech Embassy Ottawa, Ontario 

251 Cooper Street, Ottawa, ON, K2P 0G2 

Tel: (613) 562 3875           E-mail: ottawa@embassy.mzv.cz 

 

Slovak Embassy, Ottawa, Ontario 

50 Rideau Terrace, ON, K1M 2A1 

Tel: (613) 749 4442           E-mail: andrea.dankaninova@mzv.sk 

 

Honorárny konzulát Slovenskej republiky, Alberta 

Dr. Eva Hadzima       450 Pine Creek Road, Heritage Point, AB, T1S 4J9 (south of Calgary) 

Tel: (4030 266 2760         Fax: (403) 256 1413 



 

6 

České a Slovenské Sdružení v Kanadě—Czech and Slovak Association 

in Canada / Pobočka Winnipeg—Winnipeg Branch 

 

Srdečně děkuji všem krajanům, kteří si v roce 2022 obnovili členství v naší 

winnipežské pobočce Českého a Slovenského Sdružení v Kanadě a vřele děkuji všem, 

kteří náši pobočku a hlavně vydávání Pramen/Riečky podpořili finančně. 

Misha Gogela, Předsedkyně pobočky Winnipeg 

 

        Jméno 

 

      Členské Pramen/Riečka          Dar 
Člen 
2022 

 

    

  ............ J. Pesik ............................... $ 15.00 ............................ $ 15.00 
  ............ M. Gogela .......................... $ 15.00 ............................ $ 50.00 
 .  ............ K. Gogela ........................... $ 15.00 ...................................  .................................... $ 20.00 
  ............ J. Zahradnik ....................... $ 15.00 ............................ $ 20.00 
 ....  ............ H. Vesely ..................................  ................................. $ 40.00 
 ....  ............ Z.a H. Grajovi (NS) ....................  ............................... $ 100.00 
  ............ F. Kriz ................................. $ 15.00 .............................. $ 5.00 
  ............ J. Kun ................................. $ 15.00 ............................ $ 35.00 
  ............ V. Kun ................................ $ 15.00 ............................ $ 35.00 
  ............ A. Pacin ............................. $ 15.00 ............................ $ 35.00 
  ............ M. Bucek ........................... $ 15.00 ............................ $ 20.00 
  ............ A. Stedronsky .................... $ 15.00 ............................ $ 20.00 
  ............ M. Stedronsky ................... $ 15.00 
  ............ M. Sichler .......................... $ 15.00 ............................ $ 25.00 
 ....  ............ J. Martinek ...............................  ................................. $ 30.00 
 ....  ............ D. Newman ..............................  ................................. $ 15.96 
 ....  ............ E. Straceny ...............................  ................................. $ 10.00 
 ....  ............ V. Novotny ...............................  ................................. $ 20.00 
  ............ D. Orihel ............................ $ 15.00 ............................ $ 15.00 
 ....  ............ W. Muller .................................  ................................. $ 50.00 
 ....  ............ L. Hlas .......................................  ................................. $ 20.00 
 ....  ............ Anonymní dárce .......................  ............................... $ 100.00 
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Informace a kontakt na Sdružení a odbočku Winnipeg jsou následující: 

 

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

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

Psát nám můžete na: 

CSSK Winnipeg, 51 Sweetwater Bay, Winnipeg, Manitoba, Canada, R2J 3G4 

 

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

Vážení členové a přátelé Sdružení,  
 

Je těžké věřit, že nám uběhlo dalších šest měsíců od vydání posledního čísla naší malé 

publikace. Po krátkém ale velmi pěkném létě na sebe nenechala manitobská zima dlouho čekat 

a teď už máme za dveřmi vánoce a co nevidět nový rok. Díky obětavé práci party dobrovolníků  

v klubu CCBA na McKenzie street jsme se zase mohli začít pravidelně scházet v našem 

společném „kousku domoviny“ tady ve Winnipegu. Všem těm lidičkám patří velký dík a 

osobně chci poděkovat všem členům naší malé organizace, kteří při klubových akcích přidali 

ruku k dílu.  

 

Jak jsem již psala v našem letním čísle, winnipežská pobočka Sdružení bude hostit 69. Kongres 

ČSSK na jaře 2023. Součástí kongresu je tradičně sobotní společenský večer s večeří, hudbou a 

tancem otevřený všem krajanům a příznivcům Sdružení. Kongres plánujeme na konec května 

2023 a přesné datum a místo včas oznámíme.  

 

 

Společně se členy výboru pobočky Vám všichni přejeme  

Veselé Vánoce a hodně zdraví a pohody do roku 2023 

Misha Gogela 

Předsedkyně ČSSK a pobočky Winnipeg 
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… a na zemi pokoj lidem dobré vůle!” 
Vilém A. Kun 

 

Po tisíciletí si lidstvo přálo a možná ještě mnoho století uplyne, než se splní andělská 

poselství nad Betlémem „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré 

vůle!“  Letos pokoj a mír na Ukrajině si přeje lidstvo nejvíce. V minulém století byla 

Evropa zdevastovaná dvěmi válkami. Na bojištích první světové války našlo svou smrt 

9,5 milionů vojáků a 21 milionů bylo zraněných. Západní svět vzpomíná na tuto válku 

11.listopadu. Památný den se stanovil podle 11. 11. v 11 hodin roku 1918, kdy umlkly 

zbraně. Bojující strany si uvědomily nesmyslnost obrovských ztrát na životech vojáků i 

civilního obyvatelstva. Válka neskončila kapitulací některé strany, nastal jen klid zbraní. 

Mír byl podepsán až v roce 1920, který byl vlastně jen na papíře. Přípravy na další válku 

vyústily v roce 1939 na hroznější zabíjení v mnoha zemích.      

Je velice nepříjemné psát a číst o válkách a zabíjení na Vánoce 2022. Vánoce mají být 

svátky pokoje a radosti. Bohužel, k naplnění pokojných svátků chybí lidé dobré vůle! 

Jedinci často poukazují na svou dobrou vůli, ale bez iniciativy dobré vůle nechávají 

prostor lidem s ničemnou vůlí, kteří plíživými krůčky podlamují dobro ve světě.  

Příkoří začíná vždy nevinně, jako je degradace vánočních svátků na „Sezonu“ (Seasons 

Greeting). Připomíná někomu jakákoliv sezona dobrou vůli a správné chování – jako 

jeden k druhému projevem přátelství i vánočním podarováním? Sezona vynechává 

„pokoj – hlavní smysl Betlémského poselství. Pokoj a mír na zemi, v duši člověka, 

v rodině a v civilizaci bez dobrého úmyslu nelze dosáhnout.    

Jako kdyby se historie vrátila několik tisíciletí zpět. Křesťané dobře znají „Útěk Josefa 

a Marie s Ježíškem do Egypta“ před příkazem Heroda ze strachu o svůj panovnický trůn 

vyvraždit neviňátka do dvou let. Dnes je to útěk matek s dětmi z Ukrajiny též do ciziny 

čímž se snaží zachránit nevinné děti jako za Heroda před Putinovou panovnickou zvůlí. 

Putinova snaha ovládnut sousední krajinu ničí ukrajinskou infrastrukturu, sítě elektřiny 

a plynu, aby v nadcházející zimě, podobná manitobské, děti, matky a staří lidé trpěli, 

nebo umrzly. Člověku se derou slzy do očí, když vidí v televizi destrukci ukrajinských 

měst a zabíjení vojáků a obyvatelstva na obou stranách, ale zavřít oči nad událostmi za 

vrátky naší staré vlasti, nelze.   

Jednoduše řečeno, všechno by bylo lepší, kdyby lidstvo přijalo Betlémské poselství 

„dobré vůle a pokoje na zemi!“ Bohužel, válka na Ukrajině je pravým opakem 

andělského zvěstování.  

Ve stínu celosvětové hanebné vůle se vynořuje ještě větší zlo, které si lidstvo málo 

uvědomuje. Co za oponou budoucnosti na lidstvo dnes čeká se dá přirovnat událostem, 
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které se odehrály souběžně s první světovou válkou. Byl to zrod marxistické bolševické 

moci se snahou ovládnout celý svět. Na slib krásné budoucnosti proletářům celého 

světa, který byl největší lží v dějinách lidstva, se nachytalo mnoho lidí.    

Dnes opět žijeme v době, kdy činnosti v mnoha stinných oblastech života nám dohasíná 

známá epocha! Někde (poloskrytě) se připravuje cosi nového, založeného na nových 

principech, (?) Jeho podstatu nelze zatím zcela stanovit. Pod honosným názvem 

„Globalizace a progresivismus,“ se do společností vkrádá to zaslíbené nové! Ve své 

podstatě je to neomarxismus, který drze nabádá lidi nevlastnit nic, - stát se novým 

proletariátem. „Nebudete nic vlastnit a budete šťastní,“ řekl Klaus Schwab, zakladatel 

Světového ekonomického fóra, jehož hlavním cílem, pod maskou ekonomie je „globální 

kontrola.“ Progresivismus si za vrchol svých hodnot klade kolektivismus a 

intervencionismus (státní ekonomii). Osobní svoboda a soukromé vlastnictví do roku 

2030 může vymizet z této planety, jak varuje proti snahám globalizace Anthony P. 

Mueller profesor ekonomie.  

Liberální progresivismus by zajisté zrušil také oslavy Vánoc jako nepotřebný přežitek 

minulosti! Radost a pokoj vánočních svátku, zbožné dědictví naších předků, je pro nový 

směr konzervativní, zastaralé a nepotřebné.    

Bude-li se tento článek někomu zdát naladěný proti duchu Vánoc, musí se vrátí 

k nadpisu tohoto článku „…na zemi pokoj lidem dobré vůle!“  Ať se nad tím zamyslí, 

zda není na čase bránit konzervativní hodnoty společnosti, tradiční, moudré a dobré 

odkazy naších otců.   

Není inteligentnější a milejší prožít Vánoce v pohodě při štědrém stolu s dárky pod 

rozsvíceném stromečkem v okruhu rodiny a přátel, než se stát jedním z poslušných 

„bytostí“ v globálním davu lidstva o což se skryté a nestoudně bohaté síly snaží v 

zákulisí?  

Je snad článek neopodstatněné strašení? Snad pro ty kteří už zapomněli na ukázku, co 

čeká na lidstvo v chystané „progresívní budoucnosti“ prožitou v době covidu. Kdy ani o 

Vánocích a na Nový rok rodiny nemohly slavit a radovat se spolu!       

Sezonně založený člověk bez duchu Vánoc přiloží svou prožitou sváteční radost, štěstí a 

náznak dobré vůle k vánočnímu stromku a na boxing day je vynese na smetiště. Kdo 

však uchová ve své mysli a duši vánoční poselství radostí a pokoje, bude se z nich těšit 

po celý rok!  

 

 Všem věrným čtenářům přeji „Radostné Vánoce 
 a jen vše dobré „Novém roce 2023!“ 
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Gizka Majersky  

 

V poslednú novembrovú nedeľu sme zapálením prvej 

adventnej sviečky vstúpili do adventu 2022, ktorý 

vyvrcholí 24. decembra Štedrým dňom so zapálením 

aj štvrtej sviečky. Tieto sviečky sa volajú mier, viera, 

láska, nádej. Popri zhone, dennej práci, pečenia a 

varenia, Advent zostáva obdobie počas ktorého očakávame príchod spasiteľa. Počas týchto dní 

si veľakrát sadneme a spomíname na prešlé Vianoce v našich životoch. Vianoce nášho detstva v 

Československu, na rodinu a zvyky nám odovzdané a tak vzácne, ktoré sme priniesli do Canady 

a neskoršie ukázali naším deťom a vnúčatám.  

Asi najznámejší symbol Vianoc, bez ktorého si nevieme Vianoce predstaviť nikde na svete je 

vyzdobený a trblietajúci sa Vianočný stromček. Zvyk ozdobovať stromček na Vianoce je 

pomerne mladý. Do Uhorska sa dostával až počas 18. storočia a to najprv do miest až neskoršie 

na vidiek, hoci už v 14. storočí začínal byť známy v Nemecku. Katolícka cirkev sa stavala proti 

používaniu vianočných stromčekov v kostoloch a až neskôr boli dovolené. Pápež Ján Pavol II. v 

roku 1982, ako prvý pápež nechal na Petrovom námestí v Ríme postaviť prvý vianočný 

stromček.  

Nech sa akokoľvek Vianoce zmenili v priebehu vekov, rok od roka sú komerčnejšie. No neza-

búdajme na to, že Vianoce sú jediné kedy viac ako inokedy myslíme aj na ostatných, pri-

pomíname si tých, ktorí už s nami nie sú, spomenieme si na priateľov ktorých sme dlho nevideli. 

Pripomíname si Štedrý večer, jedlo ktoré naše mamičky, tety a babky pripravovali keď sme vy-

rastali. Stromček ktorý sa zdobil na Štedrý deň a na Štedrú večeru podávanú tradične o 17 

hodine. Nevedeli sme sa dočkať kedy už skočí večera a budeme si mocť pozrieť darčeky od 

Ježiška. 

Na celom kresťanskom svete sa ľudia shromaždia vo väčšom počte na polnočnej Svätej omši a 

iných kresťanských obradoch v hojnom počte. V kostoloch sa rozozvučia zvony a krásne vi-

anočné piesne sa nesú  do diaľky. Spomienky nám prebiehajú v mysly keď vidíme ako deti s 

obdivom pozerajú na Ježiska uloženého v jasličkách. Je to čas magický počas ktorého sú ľudia k 

sebe o niečo láskavejší. Vianoce vzbudzujú u nás zvláštne vznešené a radostné pocity. Nakoľko 

tých dní viac v roku nie je, užime si teda tieto Vianoce naplno!  
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Pozvanie na Svätú Omšu 

 Srdečne vás chcem týmto pozvať na Svätú Omšu v slovenskom 

jazyku počas Vianočnej Oktávy, ktorú budem slúžiť v  

sobotu 31. decembra o 11-tej hodine v  

Kostole Sv. Mikuláša Taveliča, 2688 Main Street, 
Winnipeg. 

Príďte a priveďte i vašu rodinu a priateľov. Všetci sú vítaní! 

(Hlavný vchod má veľa schodov ale zboku je ďalší vchod, ktorý má 

rampu).  

I’d like to extend my invitation to you, your families and friends for Holy 
Mass during the Octave of Christmas in Slovak language celebrated on 

Saturday December 31st  at 11 a.m. at St. Nicholas Tavelich 

Parish, 2688 Main Street, Winnipeg.  

The main entrance has a lot of stairs. However, there is a ramp at the 

south side entrance. Both of these will be open.  

Fr. Peter Nemček 
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Nikdy není  pozde . Neme li-li jste jes te  př í lez itost zaplatit č lenství  v CCBA na řok 

2022, nebo čhčete př ispe t na přovoz a kultuřní  přogřamy klubu, mu z ete tak sta le uč init. 

Mu z ete pouz í t e-třansfeř (řada jak je popsa na na nas ičh webovy čh střa nka čh http://

www.čzečhslovakbenevolentassoč.ča/html/CCBA-e-Třansfeř.html), nebo s ekem (payable 

to CCBA) poslany m na adřesu klubu (CCBA, 154 MčKenzie Stř., Winnipeg, Canada, R2W 

5A2), nebo př í mo v klubu př i Vas í  př í s tí  na vs te ve . 

It’s neveř too late. If you still did not have a time to pay 2022 CCBA membeřship oř would 
like to donate some money in suppořt of člub opeřations you čan still do it. You may use e-

třansfeř (how to … is desčřibed on CCBA Web site - http://

www.čzečhslovakbenevolentassoč.ča/html/CCBA-e-Třansfeř.html), oř by sending čheque 
(payable to CCBA) to the člub addřess (CCBA, 154 MčKenzie Stř., Winnipeg, Canada, R2W 

5A2), oř next time you visit ouř člub. 

The Annual General Meeting 

Sunday  MARCH 5, 2023   2:00-6:00 

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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Kanadská Česká a Slovenská Podpůrná Jednota 
CCBA Společenské akce - Zima & Jaro 2023 

CCBA Cultural Events for Winter-Spring 2023 

January 1, 2023 Sun  New Year's Day 

January 13, 2023 Fri 7:00-8:30 
Current Affairs – news from Czech and Slovak 
Republics.  

January 19, 2023 Thu 7:00-10:00 Potato Pancakes evening in the Club 

January 27, 2023 Fri 7:00-8:30 
Current Affairs – news from Czech and Slovak 
Republics.  

January 28, 2023 Sat 3:30-7:00 
Dinner and evaluation of movie:  
Čtyři vraždy stačí, drahoušku (1970) 
Four Murders Are Enough, Darling 

February 10, 2023 Fri 7:00-8:30 
Current Affairs – news from Czech and Slovak 
Republics.  

February 16, 2023 Thu 7:00-10:00 Potato Pancakes evening in the Club 

February 20, 2023 Mon  Family Day Canada 

February 24, 2023 Fri 8:00-9:30 
Czech & Slovak Cultural Heritage programs/
evenings 

February 25, 2023 Sat 3:30-7:00 Dinner and evaluation of movie:  TBD 

March 5, 2023 Sun 2:00-6:00 The Annual General Meeting 

March 16, 2023 Thu 7:00-10:00 Potato Pancakes evening in the Club 

March 24, 2023 Fri 7:00-8:30 
Czech & Slovak Cultural Heritage programs/
evenings 

April 7, 2023 Fri  Good Friday 

April 8, 2023 Sat  Easter 

April 9, 2023 Sun  Easter 

April 10, 2023 Mon  Easter Monday 

April 20, 2023 Thu 7:00-10:00 Potato Pancakes evening in the Club 

April 29, 2023 Sat 3:30-7:00 Dinner and evaluation of movie:  TBD 

May 12, 2023 Fri 7:00-8:30 
Current Affairs – news from Czech and Slovak 
Republics.  

May 18, 2023 Thu 7:00-10:00 Potato Pancakes evening in the Club 

May 22, 2023 Mon  Victoria Day 

June 22, 2023 Thu 7:00-10:00 Potato Pancakes evening in the Club 

samek
Text Box
Zítra to roztočíme drahoušku
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Bramboráky v klubu 

Potato Pancakes evening  

in the Club 
 

Fridays/Pátky,  

13.1.2023, 27.1.2023, 10.2.2023, 

12.5.2023;  

19:00-20:00 

Aktuální události -  

 novinky z České a Slovenské republiky 

   Current Affairs –  

    news from Czech and Slovak Republics 

Čtvrtky/ Thursdays, 19.1.2023; 16.2.2023; 16.3.2023; 20.4.2023; 

18.5.2023; 22.6.2023 
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Odpolední matiné s 

večeří a hodnocením 

filmu 
 

Afternoon Matinee 

with Dinner and movie 

evaluation 
 

Soboty/Saturdays, 28.1.2023; 25.2.2023; 29.4.2023;  
15:30 – 19:00 

28.1.2023/ Dinner and Movie evaluation 

We'll Kick Up a Fuss Tomorrow, Darling... 

Mr. Novak tells a lie to his neighbor Mrs. Bartackova that her husband is un-
faithful to her and that is how it all started. 

A 1976 Czech language comedy film written and directed by Petr Schulhoff, 
starring Milos Kopecký, Stella Zázvorková and Iva Janžurová. 
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Czech & Slovak Cultural Heritage programs 

Discussion about various historical events. Come to celebrate Czech and Slovak 

heritage, learn about historical events and cultural happenings in Czech Republic 

and Slovakia.  

C eske  a Slovenske  kultuřní  de dičtví . 

Pr ijďte si popoví dat o vý znamný ch historický ch uda lostech. Pr ijďte oslavit kultur-

ní  de dictví  C echu  a Slova ku , zavzpomí nat na vý znamne  osobnosti nas í  minulosti, 

da vne  i neda vne . 

Fridays/Pátky, 24.2.2023 & 24.3.2023; 19:00-20:00 

VÝZNAMNÁ VÝROČÍ V ROCE 2023 
 

270. výročí narození  Josef Dobrovský  (17.8.1753 – 6.1.1829)  jazykovědec a historik 

 
250. výročí narození  Josef Jungmann  (16.7.1773 – 14.11.1847)  literární vědec, 

překladatel, jazykovědec a publicista 

 
150. výročí narození  Jan Jánský  (3.4.1873 – 8.9.1921)  sérolog, psychiatr, stanovil 

klasifikacil krevních skupin 

 
125. výročí narození  Jan Lauda  (4.4.1898 – 11.3.1959)  sochař, pedagog a učitel, 

národní umělec (1958) 

 
100. výročí narození  Emanuel Frynta(3.1.1923 – 11.10.1975)  básník, překladatel 

a publicista 
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100. výročí úmrtí  Jaroslav Hašek  (30.4.1883 – 3.1.1923)  prozaik a publicista (v roce 

2023 je i 140. výročí jeho narození) 

 
85. výročí úmrtí  Karel Čapek  (9.1.1890 – 25.12.1938)  prozaik, dramatik, publicista 

a překladatel 

 
80. výročí úmrtí  Julius Fučík  (23.2.1903 – 8.9.1943)  novinář, literární a divadelní 

kritik a překladatel 

 
80. výročí narození  Václav Neckář  (23.10.1943)  zpěvák a herec 

 
675. výročí  založení Karlovy university (7.4.1348) 

106 years ago on October 22., 1915, 

Cleveland Agreement was signed. 
 
This first official agreement between the 

Czech National Association and the 

Slovak League demanded a 
combination of both nations in a federative 
union with complete national autonomy of 
Slovakia and noted the creation of the 
common state of Czechs and Slovaks. 
The agreement contained five basic points, 
which consisted of creating an independent 
state, ensuring national autonomy for 
slovakia, creating a voting rights that would 
be general, direct and secret and building a 
form of government in the form of a 
personnel union with a democratic 
establishment.    
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Seznam členů CCBA / CCBA Membership   

Od 1. ledna 2022 / From January 1. 2022 
 Členské $ 12.00 ročně / Membership $ 12.00 per year 

Bacik, Karol 

Bacik, Marcela 

Benadik ,Gabriela 

Benadik ,Kazimir 

Benadik, David 

Benadik, Martin 

Bergen, David 

Bergen, Petra 

Bohna, Fridrich 

Brasko, Aimee 

Brasko, Andrej 

Brasko, Anton 

Brasko, Eva 

Breuer, Eva 

Bucek, Magda 

Campbell, Kim 

Chaloupka, Jarka 

Czeto, Ivana 

Dobrovolny, Bozena 

Drexlerova, Eva 

Elias, Bozena 

Elias, Jiri 

Frankenberger, Klaus 

Gogela, Misha 

Gogela, Kelly 

Hamrle, Lubomir 

Hill, Susan 

Hlas, Vladimir 

Jancar, Stanislav 

Januska, Joe 

Jezik, Lubos 

Jezik, Tonka 

Jordan, Vlasta 

Jungbauer, Markus 

Kaberle, Lubos 

Kobelnicky, Steve 

Kocoski, Helen 

Kocoski, Tomislav 

Koke, Helen 

Koke, Robert 

Kollar, Pavol 

Kovacs, Susan 

Kriz, Frank 

Kubicek, Jan 

Kubik, Jaroslav 

Kulhankova, Daniela 

Kun, Jirina 

Kun, Vilem 

Kylar, George 

Macek, Josef J 

Madzik, Josef 

Majersky, Giselle 

Marakova, Vera 

Marcinko, Marika 

Marcinko, Miki 

Markiw, Emily 

Moorehouse, Dagmar 

Mucka, Miro 

Mucka, Alena 

Mucka, Andrea 

Mucko, Marcel 

Müller, Vilem 

Nasket, Tomas 

Novak, Josef 

Novotny, Viktor 

Orihel, Danka 

Orihel, Jan 

Pacin, Alojz, Dr. 

Pacin, Ondrej Dr. 

Pacin, Sona 

Pacin, Stefan 

Palicka, Jarka 

Palicka, Karol 

Pesik, Kuba 

Pesik, Richard 

Pesik, Anna 

Pesik, Jana 

Poonwasie, Anna 

Prefontaine, Inge 

Ratz, Brian 

Ratz, Jarckie 

Rother, Henrietta 

Sailer, Mila 

Samek, Jaromir 

Samek, Michaela 

Samek, Tereza 

Schanel, Francis 

Schanel, Frantisek 

Schanel, Hannah 

Schanel, Melony 

Schanel, Mila 

Schanel, Susana 

Sichler, Marie 

Simeonov, George 

Soustek, Eva 

Soustek, Karel 

Stedronsky, Anthony 

Stedronsky, Antonin 

Stedronsky, Katrin 

Stedronsky, Marcela 

Stelsovska, Helena 

Straceny, Eva 

Straceny, Kurt 

Straceny, Sayka 

Strnad, Bohumir 

Suver, Adriana 

Suver, Tomas 

Teichman, Dan 

Telehanic, Boris 

Turczak, Curtis 

Tyles, Julius 

Vanek, Eva 

Vido, Blaza 

Vido, Rudolf  

Walls, Mary Anne 

Walls, Robert 

Wenzel, Bob 

Wenzel, Jana 

Zahradnik, Jaromir 

Zhanel, Henrietta 

Zvonik, Vaclav 

 

CCBA MEMBERSHIP 2023 

Czeto, Ivana 

Jordan, Vlasta 

Kubicek, Jan 

Kylar, George 

Markiw, Emily 
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CCBA gratefully acknowledges  your generous donations  
(Donations received from August to December 15, 2022) 

CLUB DONATIONS PRAMEN/RIEČKA DONATIONS 

Elias, Jiri 
$18.00 

Hlas, Vladimir $18.00 

Januska, Joe $20.00 

Jezik, Tonka $40.00 

Kriz, Frank $50.00 

Kylar, George $28.00 

Markiw, Emily $18.00 

Sailer, Mila $64.00 

Stelsovska, Helena $20.00 

Walls, Mary Anne $3.00 

Zvonik, Vaclav $20.00 

Arnot Krystyna $50.00 

Benadik Gabi $50.00 

Borges, Maria $50.00 

Bradley Asset Managment 

corp.  

Gary and Gwen Steimen 

$500.00 

Brasko A.and E. $28.00 

Elias, Bozena $18.00 

Gogela, Misha $5.00 

Jancar, Standa $3.00 

Jordan, Vlasta $28.00 

Kriz, Frank $100.00 

Markiw, Emily $20.00 

Muller, Willi $36.00 

Otruba, Milan $20.00 

Pacin, Sona $50.00 

Palicka, Jarmila $10.00 

Ratz, Jackie $20.00 

Simeonov, George $20.00 

Stelsovska, Helena $20.00 

Strnad, Bohumir $2.00 

Vanek, Eva $10.00 

Wenzel, Jana $15.00 

Zhanelova, Henrietta $20.00 

Zvonik, Vaclav $10.00 
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Canadian Czech-Slovak Benevolent Association 

154 McKenzie str., Winnipeg , Manitoba 

 

Once again I was asked by a few curious and interested people about our CCBA building. This 

time the question was about the building evolution. I did manage to find a few historical photo-

graphs and took couple shots trying to copy same angle. So here it is, spanning over 100 years 

of CCBA building on 154 McKenzie str.. Please take time to note and compare the main build-

ing changes , the windows, doors, brickwork. There are few interesting ones…..like the mast on 

the roof!  

Two and two are of the same views……( southwest and northwest ) and there is the one and 

only surviving detail of the shop entrance on McKenzie and Pritchard corner. 

 

The latest facelift was done in 2022, work of long time member Willi Muller. 

 

To refresh memory and read some interesting dates, I urge you to look up our website. 

czechslovakbenevolentassoc.ca  -    see links “About us”  and “History of CCBA”  

and    Pramen / Riecka  summer 2022 issue , pages 21,22,23. 

 

Frank Kriz, president CCBA 

204-256-8964 
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Original shop entrance on McKenzie and 
Pritchard corner 

Latest equipment acquisition being tested for 
winter 2022-23 
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FRANK (FRANTISEK) SCHANEL  
January 18, 1943 - October 17, 2022  

 

On Monday October 24, 2022 many of our compatriots joined Milie Schanel and her family and 

friends to say goodbye to Franta Schanel who passed unexpectedly on Monday October 17, 

2022. Celebration of Life Reception was held following the internment at the Czecho-Slovak 

Benevolent Association, 154 McKenzie Street.  

For our members we are reprinting Franta’s obituary as published in Winnipeg Free Press. 

 

It is with deep sadness that we announce the sudden passing of Frank (Frantisek) Schanel, on 

Monday, October 17, 2022, aged 79. He leaves behind his loving wife Milie (Emilia), daughter 

Susana (Curtis), son Francis (Melony), grandchildren, Hannah and Steven, brother-in-law Karl, 

as well as extended family in Winnipeg; also, in the Czech Republic his sister Zdenka, niece 

Dana, nephew Mirek, sister-in-law Anna, niece Jana, grandniece Ivana (Laurent) and great-

grandnephew Gabriel, and extended family, as well as countless friends. He is predeceased by 

his father Frantisek, mother Barbora Zinakova, sister Eva, brothers, Alex and Jan, as well as his 

faithful furry friend Sherman. Frank was born in Prague, Czechoslovakia on January 18, 1943. 

As a young boy, he was raised for a time by his maternal grandparents, living on the River Elbe 

near the German border, later returning to Prague to master the bricklaying trade. As a young 

man Frank was drafted into the volunteer fire brigade due to an ear injury which prevented him 

from doing service in the army. At an early age, he became a skilled tradesman, a Jawa motor-

cyclist and avid adventurer in his native homeland. In 1968, with the Russian invasion of Czech-

oslovakia, a country known as the Heart of Europe, Frank could no longer remain in his home-

land and escaped to Canada via Vienna, Austria. With only a few dollars in his pocket, his brick 

laying tools in hand and steely courage, he chose to immigrate to Manitoba as it was the heart or 

center of Canada, landing in Winnipeg on October 22, 1968. In Winnipeg, Frank's skills as a 

bricklayer (with his own tools) were highly sought after and he was well respected as an honest, 

hardworking man employed in the local construction industry for almost 10 years. On January 1, 

1971, in a chance encounter at a restaurant, Frank met Milie. During a brief courtship, they were 

engaged on May 3rd, and married October 16, 1971 at St. John Cantius Church in Winnipeg. In 

1973, Frank and Milie bought a small home on Roberta Avenue and in their off hours from their 

day jobs, tore the existing building down and rebuilt a new home in its place. In May 1975 they 

welcomed daughter Susana, and one year later Frank was to announce that he would be starting 

Frank Schanel Construction as a self-employed general contractor. In May 1977, they welcomed 

their son, Francis. The Schanel family would enjoy many years of adventures together including 

many tropical, driving and downhill ski trips. In 1992, they all travelled back across the pond on 

an epic seven week European vacation where Frank would return to his native Czechoslovakia 

for the first time in 24 years, proudly showing his family the country of his birth and recounting 

his many memories and stories from there. Frank had at least nine lives, surviving falls from a 

roof, ladders, scaffolding - countless injuries; even once rolling and writing off his pickup truck 
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on a deserted gravel road. After suffering a broken ankle in a downhill ski accident in 2009, 

Frank retired and officially closed his business. Throughout his over 30 years as an entrepreneur, 

Frank built amazing cottages, renovated homes and office spaces across Manitoba, Ontario and 

Alberta. His trademarks were integrity, quality, dependability and punctuality. His field stone 

fireplaces were also legendary. When Frank built anything, it was built to last and heaven help 

the person who many years later may have had, or tried, to take it apart. Frank was a man for 

others, always helping family, friends, neighbours and his community giving generously of his 

time and talents. He was a former president and lifelong member of the Czecho-Slovak Benevo-

lent Association, where he was endearingly referred to as "Franta Tata", as well as a member and 

active volunteer at the Prince Edward Legion 81. He was a New York Rangers hockey fan, 

loved watching sports and was a very good cook, especially of Czech cuisine. True to his roots, 

Frank loved his beer, in addition to scotch. He was also a master story teller. He could (and did) 

talk to anyone about anything and always had something new to teach you or share about his 

amazing life and courageous adventures, in that unmistakable and unique Frank vocabulary and 

accent. Frank was a devoted husband, father, grandfather and friend. He will be truly missed and 

will never be forgotten. 

 

We love you always Tati! Odpocivej v pokoji ! 
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Listopadové hodnocení vína 



 

26 

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 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


 

27 

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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