Jar / Leto 2014

Krásne Jarné a Letné Dni 2014

Foto: V. Jakubek, www.vjakubek.com

Beautiful Spring and Summer Days 2014

Spoznajte CCBA Výbor
Karel Bulandra
Do Winnipegu jsem dorazil v tom nejstudenějším čase v
polovině ledna 1971. Teploty kolem -36C a ‘Severákem’
60 km/h nešly jaksi dohromady s moji podzimní evropskou výstrojí. Přesto jsem se vydal v neděli pěšky z hotelu Empire navštívit český kostel na Main St. Samozřejmě
jsem zkončil s omrznutým nosem a ušima, což na mne
pravděpodobně zapůsobilo jako očkování pro další zimy.
O spolku Jednoty čechů a slováků jsem se dověděl
poměrně brzo a snažili jsme se tam s klukama, kteří
bydleli na jih od Portage Ave v okoli Arlingtonu dost
často dostat, což nebylo v té době snadné. Posedávalo se
různě na schodech vedoucích do baru a jinde a čekalo se
až se uvolní nějaké místo v místnosti baru. Po nějakém
čase jsme se začali scházet ‘U Zavoralů’ kde celkem
dobře vařili a měli ‘Jukebox’ u každého stolu. Pivo nebo i
něco lepšího jsme si dali až u některého s kluku na bytě.
Na McKenzie jsme potom chodili jen na nějaké větší akce
pořádáné nahoře v sále, což bylo třeba Vínobraní nebo
Silvestry. Během několika let se parta víceméně rozpadla,
když se pár kluků z ní ztratilo s pohřbem a někteří odešli
hledat štěstí do BC a Ontaria a nikdy se už nevrátili. Od
roku 1976 do 2003 jsme se s manželkou na akcích Jednoty zůčastnili zřídka asi. Po mém odchodu do penze jsem
měl konečně více času a začal opět navštěvovat ‘Klub’, jak
se tomu v tom čase říkalo. V roce 2005 jsem se přihlásil
jako dobrovolník na Folkloramu, což jsem opakoval až
do poslední Folkloramy. Přibližně vě stejné době jsem
byl přemluvený abych vzal funkci ‘ředitele bez portfolia’
a v příštích volbách funkci ‘ředitele pro věcí kultůry a
vzdělání’, která mi zůstalo do dnešních dnů.
Mimo plánovaní akci jako ‘Večeře s hodnocením českého,
či slovenského filmu’, jsem se podílel na opravě sálu
v roce 2008 a později renovace parketů v roce 2012.
Také, od jara 2012 jsem začal pracovat na plánech pro
oslavy stoletého výročí Jednoty, které jsme oslavili 13
dubna 2013 v Garden City Inn s více než dvěma stovkami
krajanů, zástupců českých zastupitelských úřadů, federální a provinční vlády a městského úřadu. Také nás
poctil svou návštěvou Manitobský zástupce Britské
královny.
CCBA výbor 2013; Foto: J. Wenzel
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Z počítače prezidenta...
Už víc jak týden
každý večer zírám
na monitor počítače
ve snaze „něco vypotit”, protože vydání jarní Říčky už
čeká jen na moje
stránky.
Redakce
dala najevo, že by ráda viděla fejeton
o něčem aktuálním a k tomu třeba i
nějaký humor nebo aspoň humorný
obrázek, jak už je zvykem. Nějak mi
to nejde. Probírám v hlavě dění posledních měsíců a moc humoru tam
nevidím. Nevím, kde to skončí, ale
směr vývoje se mi nelíbí na mnoha
frontách. Quo vadis, homo sapiens?
Myšlenkový útlum připisuji letošní
nejhorší a nejdelší zimě za celá pokolení. Ta se zdá ještě pokračovat.
V půli května, v den kdy píšu tyhle
řádky, se odpolední teplota vyšplhala
na celých 5 C, to znamená celých 15
C pod normál. Jarní Říčka se vůbec
nezdá být opožděná, globální oteplování ano.
Ale jaro už je určitě za rohem.
Začnu tedy u něčeho velmi aktuálního - moje zahradní pumpa na
postřiky. Stála přes $70 a nevydržela
druhou sezonu. Cosi se vevnitř ulomilo. Jednoho večera jsem to rozebral, a objevil příčinu. Konstrukčně
ukryté plastické táhlo k pístu pumpy
se zlomilo v bodě, kde se plastika
nevysvětlitelně zcela neomaleně
zúžila na poloviční průměr. Vrhl jsem
se na webovou stránku výrobce.
Budu žádat zdůvodnění, proč ten
krček na táhlu.
Nebudu. Nejde. Na webu si mohu
koupit novou pumpu za $70 a
poštovné nebo zmíněné táhlo za
$35, nic víc. Výrobce se jinak kontaktovat nedá. Uvědomil jsem si,
že jsem objevil, čemu se v Česku
přiléhavě říká kurvítko. To zajišťuje
to, aby se zařízení rozbilo, ale ne
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dřív jak týden po skončení záruky.
Existenci kurvítek jsem si již ověřil u
dvou stejných kávovarů, kde krajanský elektronik u obou jen přemostil
ten samý po záruční době spálený
odpor - kafé se vaří vesele dál.
Reuse, Reduce, Recycle hlásá politicky korektní mediální propagace a
uvědomělí občané pečlivě třídí různé
druhy plastů. Dovedete si představit,
co by lidstvo ušetřilo, kdyby se média místo přihlouplých reklam
soustředila na odhalování kurvítek?
Bohužel, to by často protiřečila těm
reklamám a tak kousala do rukou, co
je krmí, že ano.
Ovšemže je třeba dávat si pozor i na
servisy. Řada z nich prý spolupracuje na osazování kurvítek s výrobcem,
takže po záruce staré kurvítko nahrazuje novým, které se projeví jen co
skončí záruka na opravu.
Kurvítka se samozřejmě vyskytují i
u počítačů a počítačových programů.
Údajně největší počet kurvítek obsahují výrobky firmy Microsoft. Jejich
počet obyčejně narůstá s cenou programu, který se pak opravuje tak, že
daná kurvítka jsou nahrazena jinými,
což uživatel zaplatí jako “upgrade”.
Pak chudák zjistí, že nová verze jeho
programu vyžaduje nový Operační
Systém. Ten většinou zase vyžaduje
silnější počítač, a aby se dolar
točil, nový počítač nerozezná jinak
perfektně fungující starou tiskárnu a
ta skončí na e-smetišti. Když koupíte
novou, přijde s poloprázdným zásobníkem inkoustu. Náhradní stojí
často víc jak polovina celé tiskárny.
A dolar se točí a smetiště plní.
Počítače mi leží poslední dobou
víc v žaludku jak v hlavě. Ten samý
týden, kdy media oznámila, že zakladatel Microsoftu Bill Gates bude
prvním mužem na světě s trilionem dolarů, malá firma v Kalifornii
objevila „díru“ do prohlížeče In-

Z počítače prezidenta...
ternet Explorer, která tam zřejmě
existuje po mnoho let od verze 6
až do dnešní verze 11. O takové
drobnosti se Bill stará daleko míň
než o to jak buď koupit, okopírovat
nebo finančně udusit jakoukoliv konkurenci. Microsoft
si zařídil de facto monopol
dohodou se všemi masovými
výrobci počítačového hardware, kde oni musí zabudovat do hardware kontrolu, že
je tam Operační Systém firmy
Microsoft. Pro media a prostý
lid je to ochrana proti virům.
Pro lidi, co jen trochu ví, je to
nesmysl, který se dá s trochou
know-how odstranit. Nechápu, jak to vláda USA může ignorovat a prohlašovat se za
obránce demokracie. Ovšem
Billovi to dovoluje draze
prodávat pořád dokola něco,
co je na internetu zcela zdarma a legálně k mání pod názvem Linux. A prostý lid jako stádo
ovcí pravidelně přispívá k trilionu.
V Evropě skoro zároveň objevili
díru v šifrovacím programu, dramaticky pojmenovanou v překladu
„Krvácející srdce“. Takže zašifrované
připojení do “zabezpečené” webové stránky vlastně otevřelo bránu
do vašeho počítače. To nebylo
kurvítko, to jen programátor něco
přehlédl. To se stane lehce, protože
ten lidský mozeček si někdy nedovede představit nějakou příliš
nepravděpodobnou
kombinaci
podmínek ve všech možných situacích. Mně vadilo oznámení, že NSA
(National Security Agency), tedy
nepřímo i vláda USA o problému
věděly – a lidu, co mu mají sloužit,
nikdo nic neřekl. To i za cenu, že
obsah bankovního konta docela
nevinných a všech pravidel dbalých
Američanů mohl skončit na Baha-

mas nebo v Nigerii. Díru vládnoucí
kruhy využívaly v tichosti pro svoje
účely. Jak nekalé byly, to nám objasnil
jejich pracovník, Edward Snowden.
Edward mimo jiné prozradil, že
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Kanada spolupracuje s NSA. Kdosi
vypáčil z Kanadské vlády doznání,
že ta požadovala od telefonních
společností záznam o telefonních
hovorech ve skoro milionu případů
za rok. Předpokládám, že je to pod
nátlakem z USA, ale nynější vláda
se opět snaží tentokrát nenápadněji
protlačit přes parlament zákon o
tom, že váš poskytovatel internetu
musí na požádání vládě předložit
vaše
internetové
komunikace.
To musí i teď, ale jen se svolením
soudce. Setkal jsem se s názorem,
že: „Je to jedno, nemám co schovávat. “ Není. Jednak to pro všechny
providery Internetu znamená hodně
práce a zařízení navíc a to kolektivně
zaplatíme my - uživatelé. A pak, ten
soudce je jakási záruka, že to nebude
bezdůvodně zneužíváno. Nebo mám
připomenout, jak Revenue Canada
nedávno vypnula na několik dní je-

Z počítače prezidenta...
jich počítače, protože „někdo odcizil soukromá data 600 občanů“?
Žijeme v době, kdy máme naše soukromí „bezpečně“ uschované na
serverech v internetových oblacích. Kdy se nedá důvěřovat většině informací, které jsou k věření předkládány většinou organizací; ať už jsou to
vládní, politické, náboženské, komerční či dobročinné. Kdy se můžeme
ztotožnit s Renčínovou nechápavostí demokracie. A to jsme na tom neskonale líp než lidé v srdci Evropy, o východní Evropě nemluvě. Tam soudruh
Putin opakovaně ukázal, že se mu věřit nemůže a o nějaké demokracii se
mluvit nedá.
I sami Rusové to vědí: Nový demokraticky zvolený prezidentský kandidát
Vladimir Putin slíbil napravit chyby učiněné vládou premiéra Putina, která
zdědila neutěšenou situaci vytvořenou bývalým prezidentem Putinem.
Již několikrát jsem na půdě CCBA slyšel úvahu o tom, jak moc budou CCBA
a Sdružení vhod, když se Putin nezastaví jen na východní Ukrajině. Rád
bych touto cestou poděkoval těm většinou stejným obětavcům, co nějak
vykouzlí tu večeři na naše oblíbené „večeře s filmem“. Oni ví, kdo jsou. Vaší
účastí na našich akcích jim nejen poděkujete, ale podpoříte CCBA a zvýšíte
pravděpodobnost přežití organizace. A zároveň se nad skleničkou můžete
hromadně zamyslet nad otázkou „Quo vadis, homo sapiens?“
Joe Dobrovolný,
CCBA president
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Escape & Visit
NAVŠTÍVTE CCBA BAR
Bar je v prevádzke každý štvrtok
a piatok počas leta od 19.00 hod.
Ponúkame vám kúsok domova:
Príjemné posedenie v kruhu vašich
známych, krajanov a priateľov.
Možnosť vidieť starých známych
alebo nadviazať nové priateľstvá.
Nechýba domáce jedlo a sortiment
dovozového piva, liehovín,vína,
či nealkoholické pivo a nápoje.
Tuzex
ponúka
lahôdky
dovezené z Čiech a zo Slovenska.
Na výber je široký sortiment
Napolitánok, Hašlerky, Horčica,
Uhorky, Zelí, Polievky a iné.
Podporíte tým našu organizáciu
a tým nám umožníte udržať
tento malý kúsok domova
kde sú spomienky a posedenia s priateľmi tak milé.
Možnosť
rezervovania
spoločenskej
alebo
barovej
haly pre súkromné akcie.

VISIT CCBA CLUB BAR
Bar is open every Thursday and
Friday during summer at 7 p.m.
Gabina
Benadik
will be
happy
to serve
you
a
good selection
of foods
a n d
d r i n ks .
We are
offering
homem a d e
food, imported beer, liquor, vine,
non-alcoholic beer and drinks.
Our “Tuzex” offers variety of
imported food from Czech Republic and Slovakia. You can
find wide assortment of wafers,
pickles, mustard and much more.
There is an opportunity to
rent the hall for private events.
Contact CCBA club 204-589-7483
TUZEX PONUKA
CCBA TUZEX už niekoľko rokov

tradične ponúka tovar pre členov
a priateľov CCBA klubu. Oznamujeme, že je možnosť aj osobnej objednávky tovaru, ak máte špeciálne
požiadavky. na tovar ktorý momentálne nedovážame. Pre bližšie informácie prosím kontaktujte priamo CCBA
klub. Príďte sa pozrieť a určite neodoláte našemu čerstvému výberu.
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Na co: 20. Výroční vepřové hody
Kde: Na farmě „Dobrovolný“
Kdy: Za každého počasí, (střecha nad hlavou i nad jídlem bude),
v sobotu, 23. augusta, 2014
v 15:00 hodin.
Volejte 878 3062 nebo 981 8867,
když se ztratíte.

Kudy: Po relativně nové „Highway
# 59“ na jih, 4 míle odPerimtru, pak 3.5 míle na východ na
štěrkovici. Sledujte VELKOU
zelenou ceduli Oak Grove Rd.
nebo dvě malé hnědé na
golfové hřiště “Shamrok”,
co je naproti u farmy.
(Nezahněte na „South End golf“
co minete prvně hned za floodway!)
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Z Histórie
Legendárna Viedenská
električka má 100 rokov

Železničné spojenie medzi
vtedajším Prešporkom a Viedňou po
ľavej strane Dunaja sa uskutočnilo
už v roku 1848 cez Devínskú Novú
Ves a Marchegg.
Myšlienka spojiť Viedeň s
Prešporkom elektrickou lokálnou
železnicou po pravom brehu Dunaja
je z roku 1898. Projekt predpokladal spojenie centra Viedne cez
Gross Schwechat – Fischamend – Petronell –
Hainburg – Berg – Kittsee s centrom dnešného
hlavného mesta Slovenska. Trvalo dlhých 16 rokov kým sa z myšlienky
stála realita. Projekty,
schvaľovanie, dohody
zainteresovaných strán
a výstavba nakoniec
umožnili, že po slávnostnom otvorení trate dňa 1. februára
1914 sa následne 5. februára mohla
začať pravidelná premávka.
Koncesnú listinu na výstavbu ako
aj následnú prevádzku elektrickej
lokálnej železnice z Prešporka až
po uhorsko-rakúsku hranicu získalo slobodné kráľovské mesto
Prešporok a za týmto účelom bola
23.12.1909 v Budapešti založená
spoločnosť „Pozsony országhatárszéli helyiérdeku villamos vasút
(skratka POHÉV) / Elektrická
miestna železnica Prešporok –
zemská hranica.“ Monopol na
hromadnú dopravu na území mesta
Prešporok mala od roku 1898
účastinná spoločnosť „Pozsonyi
Villamossági Részvé nytársaság
(skratka P.V.R.T.) / Prešporská
elektrická účastinná spoločnosť.“
Medzi oboma spoločnosťami
muselo dôjsť k dohode o možnosti 8

prevádzkovať elektrickú lokálnu
železnicu na území mesta a čo bolo
najpodstatnejšie o vybudovaní
tretej koľaje (koľajovej smyčky) v
meste po trase elektrickej lokálnej
železnice.
Mestská elektrická trať mala rozchod 1000 mm, kým elektrická
lokálna železnica sa budovala na rozchode koľají 1435 mm. Trať lokálnej železnice vchádzala do mesta z
Petržalky po trase Most Františka
Jozefa (Starý most), Vajanského
nábrežie, Námestie Ľ.
Štúra, Mostová ulica,
Hviezdoslavovo námestie, Jesenského ulica,
Štúrova ulica, Šafárikovo
námestie a späť na
most. Trať bola po celej
trase jednokoľajová
s výnimkou mosta,
kde z bezpečnostných
dôvodov bola
dvojkoľajná. Medzi občanmi mesta
sa veľmi skoro zaužíval pojem Viedenská električka.
V skutočnosti išlo o diaľkový vlak,
ktorý sa zvyčajne skladal z dvoch
vozňov ťahaných elektrickou
lokomotívou. Avšak lokomotíva a
diaľkové vozne boli skonštruované
ako kompromis medzi vlakovou a
električkovou dopravou. Pre rozdielne napájacie systémy na trati z
Viedne do Prešporku (na uhorskej a
neskôr aj slovenskej strane jednosmerná trakcia na rakúskej striedavá) bolo potrebné na hraničnej
stanici Kopčany/Kittsee na ceste do
Viedne ako aj pri ceste späť meniť
lokomotívu. Systém lokomotíva a
dva vozne na slovenskej strane fungovali podstate až do prvej polovice
roka 1935. K dočasnému prerušeniu
spojenia došlo rozpadom RakúskoUhorska. K čiastočnej obnove pre-

Z Histórie
vádzky na slovenskej strane došlo
od 2. októbra 1919 (len miestna
doprava do Kopčian, kde premávali
električkové vozne) a na rakúskej
strane od 18. decembra 1919. Po
obnovení prevádzky sa cestujúci už
museli podrobiť colnej a pasovej
kontrole na oboch stranách a boli
nútení presadať. Diaľková doprava
medzi Viedňou a Bratislavou sa
obnovila 21. mája 1920 a neskôr sa
rakúska i československá colná a
pasová kontrola vykonávala priamo
vo vlaku.

Vlak z Viedne sa spravidla
skladal zo 4-5 vozňov. Z toho dva
boli priame kurzové vozne do
Bratislavy. Od roku 1924, kedy boli
už vykonané zmeny týkajúce sa
napájania úseku Kopčany – Zemská hranica (zmena z 15 kV 16
2/3 Hz striedavých na 550 V jednosmerných) sa zmenil aj systém
výmeny lokomotív na hraniciach.
Z vlakovej súpravy, ktorá prišla z
Viedne do Bergu, sa lokomotíva
odpojila, premiestnila sa na zadnú
časť súpravy a kurzové vozne
určené do Bratislavy odtlačila na
hranicu, kde už čakala lokomotíva
(alebo električka) z Bratislavy
(na jednosmernú trakciu), ktorá
sa pripojila ku kurzovým vozňom
a doprava pokračovala ďalej do
Bratislavy. Začiatkom roka 1935
došlo k prevzatiu spoločnosti
B.K.H. (Elektrická lokálna železnica

Bratislava – Krajinská hranica)
nástupca P.O.H.É.V., spoločnosťou
BEÚS – Bratislavskou elektrickou
účastinárskou spoločnosťou, ktorá
bola nástupcom spoločnosti P.V.R.T.
Nový majiteľ zrekonštruoval celý
úsek z 1435 mm rozchodu na rozchod 1000 mm používaný mestskou elektrickou železnicou a tým ju
začlenil do siete mestskej koľajovej
dopravy. Na rekonštruovanej trati
od 5. januára 1936 začala premávka
električky linky E po trase mesto
(vtedy Fochova, dnes Medena ulica)
– Krajinská hranica Berg. Intervaly
na tejto trati boli 20 minút a ku
Krajinskej hranici bola premávka
udržiavaná ku každému prichádzajúcemu a odchádzajúcemu vlaku
z Bergu do Viedne. Premávka na
električkovej linke E skončila 9.októbra 1938 po pripojení Petržalky
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k Nemecku. Nemecká strana trať
v úseku Berg – železničná stanica
Engerau opätovne prestavala na
rozchod 1435mm a v období rokov
1941 až 1945 prevádzkovala. Po
skončení II. sv. vojny už pravidelná
osobná doprava na tomto úseku
nebola viac obnovená.
„Viedenská električka“ je dnes už
minulosťou. Stala sa ale súčasťou
mesta, jeho histórie, koloritu a
spomínania. Jej okrúhle výročie si
určite zaslúži spomienku.

Info a Foto: Internet

From Reader’s pen...
Putin a Velké Rusko!

Nespočet komentářů se vyrojilo kolem nedávné Krymské krize v nichž
anexi poloostrova Ruskem přirovnávali k záběru Sudet Hitlerem. Určité
porovnání dvou událostí lze nalézt v tom, že v obou případech sehrála
velikou roli národnostní otázka obyvatelstva. Z historického pozadí však
porovnání je problematické.
Narušení pokoje v Sudetech jedním šílencem se odehrálo po tisíciletém soužití Německého a Českého obyvatelstva ve stejné zemi, avšak
rozšiřování ruského impéria se odehrávalo téměř od nepaměti. Ivan IV.
Hrozný v 16. století si udělal zálusk na přístup k Baltskému moři, což se
také stalo za vlády Petra I. Velikého, který ukrojil značnou část ze Švédska
umožňující Rusku přístup k moři. Na Krymu se za posledních 500 let
vystřídalo mnoho národů. Teprve Kateřina II. v roce 1783 anektovala
Krym. Dávat lekci z historie není třeba, každý zájemce si to může vyhledat
v encyklopedií.
Současná politika též poukazuje na „Velmocenské ambice Ruska“. Putin se zřejmě
chce také zapsat s velkými
písmeny do dějin Ruska, jako
další rozšiřovatel impéria
po vzoru svých nedávných
komunistických předchůdců.
Nezapře se jeho indoktrinace
z výchovy na člena KGB, kde
jistě kladl největší důraz
na brutální sílu, kterou teď
začíná předvádět.
Osobám Putinova ražení jde vždy o něco většího - o moc a slávu! Neznámo
proč mají mesiášskou mentalitu zachraňovat lidstvo. Vytvářet vlastní
představu ráje na zemi i když to lidé nechtějí za cenu teroru.
Někde se musí začít, tak obviňuje západ z nepřátelství vůči Rusku přesto,
že Západ neudělal nic špatného, co by zasahovalo do ruského života. Je to
však pro něho potřebná propaganda.
Na opačné straně každý si dovede představit, co by asi udělal Sovětský
svaz, kdyby se Amerika ocitla v kritické situaci v jaké bylo Rusko v roce
1991 při svém rozpadu kdy kolabovalo nejen hospodářsky, ale též politicky. Zajisté bychom viděli bratrskou pomoc sovětů - ruské tanky ve
Washingtonu.
Putin sám dobře ví, že už nelze lid ohlupovat nějakou socialistickou utopii, která se nakonec pro své udržení neschopného systému prosazovala
po celý čas nepředstavitelným násilím a zločiny. Pravděpodobně proto
Putin hraje na jinou, citlivou strunu nacionalismu, jehož hudba vedla v
nedávných dějinách k velkým tragédiím.
Zatím co Hitler hrozil všem svým odpůrcům tvrdým úderem, Putin si zvolil
taktiku Stalina, která spočívá ve využití chvíle oslabení sousední země a
pak si hrát na osvoboditele (v skutku na okupanta). Nejmarkantnějšími
příklady jsou baltské republiky, kde obdobným způsobem jako na Krymu
10

From Reader’s pen...
proběhla referenda v roce 1940 pod ruskou botou za veliké bolševické propagandy. Do světa se hlásalo, že tyto národy si vyvolili připojení k rodnému
Rusku. Touto anexí se dostali pod ruský útlak který trval 51 roků. A dnešní
oslabená Ukrajina se zdá pro něho obdobně dobrou kořistí.
V mediích a zrovna tak v diskuzích lidí se objevují názory, že Krym patřil
před rokem 1954 k Rusku a tím mají jakýsi nárok na poloostrov.
Ač málo kdy souhlasím V. Klausem, uvedu jeho názor z LN. 15. 04.2014
:- Rusko vojensky intervenuje a okupuje Krym jako v roce 1939 Hitler
Československo (resp. jeho západní část) a jako Brežněv v roce 1968
Československo. V roce 1939 (resp. už v roce 1938 při Mnichovské
dohodě) a v roce 1968 světoví demokraté dostatečně neprotestovali, teď je
to konečně třeba udělat. A to až do vítězného konce. Linie Hitler-BrežněvPutin je přece úplně jasná a dnes ji nevidí a nechápou jedině ti, kteří tomu
dostatečně nerozuměli ani tenkrát.
Je vhodné připomenout, že 1. prosince 1991 se konalo na celé Ukrajině
referendum o nezávislosti, kdy 90% hlasujících lidí bylo pro samostatnost
celého území Ukrajiny včetně Krymu. Z tohoto hlediska tvrzení o nároku
území velice kulhá!
Uznání takového odůvodnění světem by mohlo vést k nepředstavitelné
řetězové reakci – k přetvoření větší části Evropy, jelikož v Evropě snad
neexistuje žádný stát, který by neměl na svém území jiné národnostní
skupiny. Představme si situaci, že kdejaká krajina by si dělala referendum
o tom kam se chce připojit, jako se to událo na Krymu. Dvoumilionová
menšina v Rumunsku a půl milionu obyvatel na Slovensku by se referendem připojili k Maďarsku! A přepojování k druhému státu by pokračovalo
Zakarpatskou Ukrajinou, Volyní, přes bývalou Jugoslávii, Tyroly do
Španělska k Baskům a nebralo by konce.
Existuje vůbec nějaký jiný důvod než šovinistická nenávist lidí, aby různě
mluvící občané nemohli žít v pokoji v jednom státě? Stačí se podívat na
trojjazyčné Švýcarsko, kde od roku 1848 žijí spolu v klidu a v míru v jednom státním celku.
Další mylný argument je ten, že Rusko anektovalo Krym z potřeby
teplovodního přístavu pro svoji základnu vojenské flotily. Je to také jen
soudružský způsob jednání. Z jakého důvodu by nemohli mít svoje základny v cizích zemích založené na přátelském vztahu tak jak to má NATO?
Kamenem úrazu, o který Evropa od nepaměti škobrtá je dělení Euro-Asie
na Východ a Západ. Toto dělení není kvůli zeměpisu nýbrž proto, že Rusko východ bylo kulturně i ekonomicky zcela jiného charakteru s jinou kulturou než je západ od hranic Ruska.
Těžko by kdo vypsal proč si Rusko ve své dlouhé historii zvolilo místo
všeobecného kulturního a technického povznesení svého národa, raději
zůstat jen mohutnou zemí a prosazovat se nikoliv umem, ale sílou.
Bohužel, většina lidí v současné Ukrajině nechápe, proč se mají přiklonit k
„západu“ - k Evropě!
Neuvědomují si, že je to snad jediná cesta dostat se konečně z ruského
podmanění pod kterým byli po mnoha století. Dalo by se to přirovnat k
volbě Čechů v roce 1918, kdy po třistaleté nadvládě Habsburků opět nabyli
svou samostatnost. Rozdíl mezi českým a ukrajinským národem však
11

Pokračovanie na strane č. 14

CCBA 2014 first quarter in Pictures

45th Anniversary Reunion and Appreciation Feb. 15, 2014

Fun, laughter and good
mood never left the
room.
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CCBA 2014 first quarter in Pictures
Annual General Meeting and Elections, Feb. 23, 2014
Everybody is reading the agenda!

CCBA ladies prepared
delicious snacks.

Mr. President
announces
the new elected
CCBA Board
Members.
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Karel Bulandra, Foto: autor

From Reader’s pen...
Pokračovanie zo strany č. 11

spočívá pravděpodobně v tom, že po dvou generacích bolševické vlády na
Ukrajině jsou lidé tak desorientování a
zastrašeni, že většina má jen starost o
svůj denní chléb.
Taková situace se mohla vidět také v
ČSSR za vlády G. Husáka, kdy lidé se
stáhli do svých „ulit“ . Každý se staral jen
o sebe, o rodinu a svojí chatičku. V takové
situaci je těžké očekávat od lidí vidiny
lepší budoucnosti, když jejich starostí je
zítřejší den.
Nikdo dnes nedokáže předpovědět příští
osud Ukrajiny a s tím spojený též osud
sousedních zemí a celého světa.
Bude opravdu záležet na tom, zda se
v Rusku se dostane převládne zdravý
rozum, nebo šílenství několika jedinců,
tak jak se to stalo mnohokrát v minulosti,
(Napoleon, Lenin či Hitler)?
Vilém A. Kun 				
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Z Každého Rožku Trošku
29.04.2014, | Český portál priniesol šokujúcu správu! Hviezda šoubiznisu
Iveta Bartošová je mŕtva! Podľa informácií portálu
extra.cz Iveta Bartošová zomrela. Našli ju na koľajach
v Uhřinevsi. Podľa informácií portálu ju našli na trati
neďaleko ich domu. "Bola to Iveta," povedal pre Blesk.
cz syn Bartošovej manžela Josefa Rychtářa. Traťová
inšpekcia denníku informáciu potvrdila tiež. "Medzi
Uhříněvsí a obcou Říčany skočila osoba pod vlak."
Iveta Bartošová († 48) neuniesla ťarchu svojich
problémov a v utorok spáchala samovraždu skokom
pod vlak.Na smrť si počkala. „Stalo sa to krátko po
11.30 hodine. Stret s vlakom bol fatálny. Žena pri sebe
nemala doklady. Na danú dobu bolo prerušené spojenie na trati, cestujúci nemohli opustiť vlakovú súpravu. Zatiaľ jediným
svedkom bol strojvodca. K stretu došlo priamo v koľajisku, s najväčšou
pravdepodobnosťou osoba čakala, až vlak príde do jej úrovne,“ povedala
pre Blesk policajná hovorkyňa Andrea Zoulová. Manžel Josef Rychtář
správu o smrti Ivety nezvládol. Dostal záchvat a sanitka ho odviezla do
psychiatrickej liečebne v Bohniciach.
Iveta Bartošová sa narodila 8. apríla 1966 v Čeladnej, o 15 minút neskôr
ako jej dvojča Ivana. Detstvo prežila vo Frenštáte pod Radhoštěm. Od
roku 1982 začala verejne vystupovať s kapelou Dianthus. Prvý úspech sa
dostavil o rok neskôr, keď vyhrala v okresnom kole speváckej súťaže Talent
v Novom Jičíně. Na krajskom kole následne vyhrala druhé miesto.
videoreklamaPrvé veľké úspechy sa spájajú s jej kolegom a zároveň
priateľom Petrom Sepéšim. Naspievali spolu také hity ako Knoflíky lásky,
Červenám alebo My to zvládnem. Po jeho tragickej smrti sa Iveta rozhodla
pre sólovú dráhu. Medzi jej najväčšie hity patria Léto, Hej, pane diskdžokej,
Víš, lásko alebo Nekonečná.
Európa si připomína 69-te výročí ukončení Druhé Světové Války
Schörnerova armáda byla jedna z posledních akceschopných součástí
německé branné moci. A její velení bylo právě ve Velichovkách. I proto tu
na jednáních pobývali třeba říšský protektor K. H. Frank anebo generál
Vlasov. Pochopitelně se to promítlo do tehdejší podoby lázní.
Uvádí se, že Schörnerova armáda tehdy čítala asi 900 tisíc vojáků. „Disponovala asi 9400 děly a minomety, 2400 tanky a měla přes tisíc letadel,“
upřesnil znalec. Bojů na našem území se však účastnily pouze sbory dva
a to V. U.S. a XII. U.S. Corps.Armáda Gen. Pattona byla součástí 12. Army
Group které velel Gen. Omar N. Bradley a byla složená z 1., 3., 9. U.S. Army.
Tato skupina armád operovala v severní a středním Německu,
jižním Rakousku a svoji bojovou cestu ukončila v Čechách.
MEMENTO - POSLEDNÉ VÝSTRELY DRUHEJ SVETOVEJ VOJNY NA EURÓPSKOM BOJISKU PADLI VRAJ V ČECHÁCH U MESTA PŘÍBRAM
DŇA: 11.05.1945. V RANNÝCH HODINÁCH AKO SPOMÍNAJÚ PAMETNÍCI.
Spracované podľa dostupných informácií z internetu
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Kalendárium

5. 6. 1972 Svetový deň životného
prostredia

silami na východnej fronte u Kursku
(450 km alebo 280 míľ juhozápadne od Moskvy ) v Sovietskom
zväze v júli a auguste 1943. Nemecký útok bol s krycím názvom
Operácia Citadela a viedlo k jednej z
najväčších obrnených stretov v
histórii. Pre Nemcov, bitka bola
posledným strategickým útokom.
Pre Sovietov, rozhodujúce víťazstvo
dala Červená armáda keď prevzala
strategickú iniciatívu po zvyšok
vojny.

5.6. 1992 Prijatie Dohovoru o
biologickej diverzite
8. 6. 1992 Svetový deň oceánov
14. 6. 2004 Svetový deň darcov
krvi
14. 6. 1978 Zriadenie Národného
parku Nízke Tatry
17. 6. 1999 Prijatie Protokolu
o vode a zdraví

11.7.2014 Svetový deň populácie
bol vyhlásený v roku 1989
Populačným fondom OSN ako
spomienka na rok 1987, kedy počet
obyvateľov na Zemi dosiahol 5
miliárd. Tento deň upozorňuje na
rýchly rast populácie na svete.

17. 6. 1995 Svetový deň boja
proti suchu a rozširovaniu púští
21. 6. 1986

Svetový deň veľrýb

5.7.2014 Deň zahraničných
Slovákov. Deň zahraničných
Slovákov vyhlásila vláda Slovenskej
republiky v septembri 1993 na podporu prezentácie Slovákov žijúcich
v zahraničí. Tento deň je spätý s
cyrilo-metodskou tradíciou, preto
sa tento deň oslavuje v ten istý deň
ako Sviatok sv. Cyrila a Metoda.

5.7.2014 Sviatok sv. Cyrila
a sv. Metoda. Sv. Cyril a sv. Metod sú
patrónmi Európy, ktorých misia
patrí k najvýznamnejším v
ranokresťanskej Európe. Cyril a
Metod sa narodili v Solúne, meste v
severnom Grécku. V roku 863 cisár
poslal bratov ako vierozvestcov
na Veľkú Moravu. Hlásali evanjelium, zostavili slovanské písmo a
preložili do staroslovienčiny liturgické a biblické texty.

5.7. 1943 Bitka pri Kursku
71.výročie. Bitka iniciovala stretnutia medzi nemeckými a sovietskymi
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28.7.2014 Deň rodičov
Vznikol v roku 1994 v USA, kedy
vtedajší prezident Bill Clinton
na Kongrese podpísal uznesenie pre uznanie a podporu úlohy
rodičov pri výchove detí. Rodičia sú
každodennými vychovávateľmi a
životnými vzormi, ktorí si zaslúžia
našu úctu, vďaku a rešpekt za ich
odovzdanosť, starostlivosť, hodnoty
a rady.
30.7.2014 Medzinárodný deň
priateľstva. Tradícia oslavy Medzinárodného dňa priateľstva začala
v roku 1935 v USA. Hlavnou
myšlienkou je uvedomenie si
úlohy priateľstva v našom živote,
ktoré do nášho sveta vnáša pokoj
a dobru náladu. Tento deň by sme
mali osláviť so svojimi priateľmi,
vyjadriť im svoju vďaku, lásku a
obdariť ich maličkosťou.

Ing. Ján Hrdlička; Spracované podľa
dostupných informácií z internetu.

Pri Prechádzke po Bratislave
Schoner Náci
Bol prominentom
Bratislavy. Každý
ho poznal podľa
čierneho
fraku,
cylindra a bielych
rukavičiek. S úsmevom na tvári
zdravil v troch
jazykoch. Schöne
Náci - takto ho
poznajú najmä rodení Bratislavčania.
Aký bol v skutočnosti a aké sklamania
skrýval za svojím úsmevom.
Malý Ignác Lamár už v detstve stratil
matku. Jeho matka ušla s tovarišom z
obuvníckej dielne do Viedne, otec preto začal piť a po dvoch rokoch zomrel.
Budúcej legende bratislavských ulíc
zostali na krku len otcove dlhy.
Začal pracovať v divadle, aby ich
uhradil. Tam sa zamiloval do Žanetky,
ktorá si nakoniec našla milenca. Niektorí ľudia vravia, že Žanetka ho opustila
pred oltárom a preto zošalel. Schöne
Náci ale nebol blázon ako o ňom rozprávajú zlomyseľní ľudia. Po viacerých
životných sklamaniach a existenčných
problémoch došiel k životnej filozofii, že
najlepšie uplatní svoje
schopnosti ako jeho
starý otec, slávny klaun
Ignác Lamár v cirkuse u
Kludských.
Pôvodne bol cukrársky
učeň, neskôr kulisár,
pomocník u obuvníka,
nosič uhlia a tiež prášil
koberce, okrem toho
chodil po dvoroch a
spieval.
Bratislavským
paničkám robil drobné
službičky – poupratoval
byt, vyprášil koberce a podobne.
Pritom myslel na svoj sen „Chcel byť
slávny klaun ako jeho starý otec, chcel
byť klaunom, ktorý bude chodiť po uliciach vo fraku a v cylindri, s úsmevom
sa klaňať dámam aj pánom a rozdávať
radosť a smiech.
To sa mu aj podarilo. Stal sa klaunom
pre veľmi široké obecenstvo – pre
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Bratislavu.
V podstate bol nešťastný človek, ktorý
sa napriek životným útrapám ľuďom
rozdávl radosť, humor, lásku a smiech.
Zo zaprášeného kufra vytiahol pre neho
typické oblečenie po manželovi grófky
Náriovej, a začal chodiť po bratislavskom korze s pekne zabaleným balíčkom
ako šľachtic a vznešene zdravil paničky
v troch jazykoch: „Ručičky bozkávam.“
Na túto postavičku bola navyknutá celá
Bratislava, od okolia Radlinského ulice,
kde býval v starobinci, neskôr v Podunajských Biskupiciach, cez celé centrum,
kde obšťastňoval ľudí svojským spevom.
Jeho obľúbeným „štandom“ bolo okolie
Rolandovej sochy.
Bol neodmysliteľnou súčasťou koloritu
bratislavských ulíc a kaviarní takmer
40 rokov. Jeho pamätníci ho poznali
ako slušného, tichého a chudobného
človeka, vždy pekne oblečeného, vo fraku s cylindrom a paličkou. V uliciach
Starého Mesta, najmä na korze od Michalskej brány až po Dunaj chodil a
pozdravoval – a to trojjazyčne: „ručičky
bozkávam“.
Stal sa neodmysliteľnou veselou
súčasťou bratislavských ulíc, navštevoval
cukrárne Stürzera na
Sedlárskej ulici, Meyera
na Hlavnom námestí a
Myšáka na Štúrovej ulici, kde mu ponúkli zadarmo zákusky, niekedy
aj čiernu kávu.
Napriek
popularite
bol veľmi chudobný a
stravoval sa len z drobností, ktoré dostal v
domácnostiach,
kde
vypomáhal s drobnými
domácimi
prácami.
Schöner Náci chodieval aj do Ústavu výživy na Hlavnom
námestí.
Po niekoľkých rokoch sa však nakazil
tuberkulózou, ležal najprv v Podunajských Biskupiciach, napokon v Lehniciach, kde zomrel 23. októbra 1967 a
bol aj pochovaný. Svoj frak a cylinder venoval svojmu spolubývajúceho Rómovi
z ústavu. Spracované informácie z internetu

Milada Zitková
Dr. Julius Alexy &
Luba Alexy
Magda Buček
Josef Macek
Jiřinka a Vilém Kun
Milka Markiw
Marie Sichlerová
Helena Stelsovská
Henrieta Zhanelová
Agnes Halama
Anna Nemečková
Radek Kapsík
Jaroslav a Helena
Veselý
Viktor a Josefa
Menšik

$25.00
$20.00

Fridrich Bohna
Ivana Jančár
Orihel Ján a Dana
Dr. Alojz a Soňa
Pačin

$100.00
$20.00
$20.00
$20.00

Vladimíra Zvoník
Blažena Vido
Fridrich Bohna
Ivana Jančar
Miloslav Sailer
Dr. Alojz a Soňa
Pačin
Vera Mařákova
Marcela a Tony
Stedronsky
Timothy Rýdzi
Dr. Milada a Ivan
Toffler
Hazel a Jaromír
Zahradník
Jana Pešíková

$20.00
$15.00
$26.00
$15.00
$50.00
$15.00
$50.00
$25.00
$20.00
$40.00
$30.00
$20.00

$20.00
$10.00
$100.00
$20.00
$20.00
$20.00
$20.00
$10.00
$30.00
$30.00
$20.00
$20.00

Marcela a Tony
$10.00
Stedronsky
Timothy Rýdzi
$20.00
Vyučovanie českého $160.00
jazyka - Helena
Stelšovská

Akcie zimnej a jarnej sezóny su ukončené. Bez pomoci
dobrovoľníkov by sme to nezvládli. Touto cestou by sme sa chceli
poďakovať za akúkoľvek pomoc a
podporu počas: Filmových večerov,
Zemiakových Placiek, Mikuláša,45
výročia, jarného pikniku ako i
denných úprav, opráv, nákupov a
iných potrebných vecí: Marcela
Štedronská, Eva Stracená, Blažena
Vidová, Jarmila Paličková, Ernie Haverda, Tonda Štedronský,
Karel Bulandra, Karol Palička,
Anna Nemečková, Lubka Alexy,
Soňa Pačinová, Jarka Chalupková,
GabinaBeňadik, Joe Dobrovolný,
JanaWenzel, Bob Wenzel, Eva
Vaňková, Vilém Kun,Jiřinka Kunová,
Jaromír Samek, Milan Kurinský,
Livia Kurinská-Hrdličková, Gizka
Majerská a ostatní.
A big heartfelt thank you to all volunteers as well as to all of you, who
so generously support CCBA!

Thank you for your continued support!

Club
Donations

Riečka Donations

Říčka / Riečka Jar-Leto 2014

Ako po predošlé roky, obdržiavate
toto číslo Ríčky/Riečky bez predplatenia “subscription”. Radi to
pre našu komunitu robíme avšak
výdavky treba zaplatiť a preto vám
vopred srdečne ďakujeme za každú
finančnú podporu.

Vaše príspevky a návrhy sú
vždy vítané a môžu byt zaslané
na
emailovú
adresu
ricka@
czechslovakbenevolentassoc.ca
Tak isto by sme vás touto cestou dovolili požiadať, keď tento
časopis viac už nečítate alebo
nemáte oň záujem prosíme vás dajte nám vedieť, aby sme vás mohli
vybrať z nášho adresára. Telefón 204-589-7483 alebo ricka@
czechslovakbenevolentassoc.ca
V prípade, že by ste dali prednosť
elektronickej verzii časopisu Říčka,
alebo viac nie je časopis žiaduci radi
splníme vaše prianie, stačí poslať informáciu na našu e-mailovú adresu.
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CCBA Membership June 2014
(Members in good standing New, Renewed and Honorary)

Alexy, Julius Dr.
Alexy, Lubica
Alexy, Adam
Ameti, Izi
Atnikov, Frank
Atnikov, Kathrin
Bacik, Helena
Bacik, Karol
Bacik, Marcela
Benadik, David
Benadik, Gabi
Benadik, Kazo
Benadik, Martin
Blanchfield, Paul
Bohna, Fred
Borges, Maria
Borges, Paulo
Bowes, M
Bowes, Paul
Bowman, David
Breuer, Eva
Bucek, Magda
Bulandra, Emilia
Bulandra, Karel
Campbell, Kim
Chaloupka, Jarka
Chytry, Milan
Cisar, Jozef
Cohen, Irena
Dobrovolny, Joe
Dobrovolny, Betty
Drexler, Eva
Dusanek, Helena
Gervais, Hana
Glowacki, Bozena
Goba, Henry
Gocik,Pavol
Gogela, Misha

Halama, Agnes
Halama, Mildred
Hamrle, Lubos
Haverda, Ernest
Haverda, Slavka
Hill, Susie
Hondl, Miroslav
Hondl, Alice
Hrdlicka, Jan
Hrdlickova, Livia (Sr.)
Hudkovic, Ria
Hudkovic, Stefan
Jancar, Iva
Jancar, Vaclav
Jancar, Stanislav
Jansen, Arno
Jezik, Tonka
Juli, Evzen
Kadlecova, Eva
Kapsik, Radek
Kapsik, Irena
Koke, Helen
Koke, Robert
Kovac, Zuzka
Kriz, Frank
Kubicek, Jan
Kuczera, Anna
Kun, Jirina
Kun, Vilem
Kurinsky, Milan
Kurinska-Hrdlickova,
Livia
Macek, Josef
Madzik, Jozef
Majersky, Giselle
Majersky, Jan
Marcinco, Miki
Marcinco, Marika

Marak, Vera
Markiw, Emily
Matejicka, Jan
Matousek, Vojta
McDonald, Alice
Moorehouse, Dagmar
Mucska, Alena
Mucska, Andrea
Mucska, Marcel
Mucska, Miro
Nemecekova, Anna
Nemecek, Roman
Novotny, Victor
Nohel Stasova ,Viola
Orihel, Jan
Orihel, Danka
Orihel, Diana
Pacin, Alojz Dr.
Pacin, Sona
Pacin, Ondrej Dr.
Palicka, Jarka
Palicka, Karol
Pesik, Jana
Pesik, Vaclav
Petr, Jozef
Petr, Hanka
Plocek, Evgenia
Pokus, Ivan
Pokus, Maria
Prazak, Vince
Prazak, Vera
Prochazka, Liba
Randa, Drahomira
Ratz, Brian
Ratz, Jarka
Rydzi, Timotej
Ryslavy, Frantisek
Sailer, Mila

Thank you to all members of
Canadian Czech and Slovak
Benevolent Association
for renewing their membership.
We also would like to welcome new members,
we hope you will enjoy the club facilities and
find new friendships.

Samek, Jaromir
Samek, Michaela
Samek, Phillip
Samek, Tereza
Sari, Lubomir
Schanel, Frantisek
Schanel, Emilia
Sichler, Marie
Silha, Josef Dr.
Silha, Dasa Dr.
Singer, Frank
Skacel, Josef
Slavik, Maria
Slavik, Jozef
Slavikova, Jozefina
Snobl, Josef
Staub, Dana
Stedronsky, Anthony
Stedronsky, Marcela
Stedronsky, Tony
Stelsovsky, Helena
Straceny, Charles
Straceny, Eva
Straceny, Kurt
Tobolkova, Margita
Toffler, Ivan Dr.
Toffler, Milada Dr.
Vanek, Eva
Vido, Blazena
Wagner, Irena
Wenzel, Bob
Wenzel, Jana
Zahradnik, Jaromir
Zahradnik, Hazel
Zhanel, Henrietta
Zitek, Milada
Zvonik, Vladimira

CCBA Membership Fees:
$30.00 per year - for full voting membership
$10.00 per year - for supporting member
KČSPJ Členské Poplatky:
$30.00 na rok - pre volebného člena
$10.00 na rok - pre podporujúceho člena
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MARIA VALKO

Spomíname

political reasons in 1968, Maria, her
spouse and their children left occupied Czechoslovakia and found a
new home in Canada. After the family reestablished in Winnipeg, Maria's main focus
became the well-being of
her family. She also continued to work and volunteer
in the health field. Maria
was the corner stone of her
family, and she had many
friends. She enjoyed reading poetry and listening to
classical music, and she loved and
supported the visual arts, theatre,
and opera. Maria was known for being an exceptional host and organizer of social gatherings, and she and
Peter enjoyed travelling throughout
Canada and abroad.

MARIA VALKO April 24, 1923 March 15, 2014 Maria passed away
peacefully at the age of 90 at the Victoria Hospital in Winnipeg
with her family at her side.
She was predeceased by
her spouse, Dr. Peter Valko.
She will be missed by her
family, son Andrew Valko,
daughter Anne Poonwassie, her daughter-in-law Julia, her son-in-law Deo, her
grandchildren Kalvin and Alex, and
all those who knew her. Maria was
born and raised in a small Slovak
village in Czechoslovakia. After she
married Peter, they moved to Prague
where she had a 20-year rewarding
career as the head of the laboratory
at the Alzbetinky Hospital. Due to

JAN SLAVICEK

JAN SLAVICEK 1923 -2014 With
deep sadness we announce the
passing of our father, grandfather
and great-grandfather Jan
Slavicek on May 26, 2014
in Calgary at the age of 90.
Dad was born on July 13,
1923 in Ivancice, Czech
Republic. In 1968, with
his wife Libuse and three
grown children, he came
to Canada and settled with
the whole family in Winnipeg. For the last 17 years
he lived in Calgary. A very friendly
and easygoing man, he acquired in
both cities and many other places
large circles of friends. Jan will be
remembered by his daughters Liba
Mahdal of Calgary and Misha Gogela (Jerry) of Winnipeg and son
Jan Slavicek (Eva) of East St. Paul,
MB; grandchildren: David Mahdal
(Gemma), Mark Mahdal (Sherri-

Lynn), Martin Gogela (Carrie), Kelly
Gogela, Jan Slavicek (Lucy), Julie Kozachuk (Ian); great-grandchildren:
Caleb, Emily and Jaxson; and by extended family of Vojtech and Kveta
Matousek and their children Mark Matousek and
Nora Duguid with their
families. Also by his niece
Mirka Novakova and her
family in Czech Republic
and many friends in both
countries. According to
Dad’s wishes, cremation
will take place and a Private Service will be held at later date
in Winnipeg. Jan’s final resting place
will be next to his beloved Libuska.
We would like to thank to all staff
at Calgary’s South Health Campus,
Unit 78 for the exemplary care and
compassion they extended not only
to Dad, but also to our whole family
in Dad’s last days.
Source Winnipeg Free Press
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Oznámení a Kontakty
The Catholic Archdiocese of Winnipeg joyfully announces and
welcomes you to the Ordination
to the Diaconate of Peter Nemcek
through the imposition of hands
and the invocation of the Holy Spir-

itby theMost Reverend Richard J.
GagnonArchbishop of Winnipeg
On 25 July 2014, at 7:30pm Our
Lady of Perpetual Help Church
4588 Roblin Boulevard Winnipeg,
Manitoba. Reception to follow.

Dear friends,
please, inform me of your possible
intention to possess well preserved
two room apartment (residential
premises 57 square metres, the
windows look out on noiseless unpopulated meadow) located within
enchanting recreational area at the
Dam of Brno in the Czech Republic.
Suggest anticipatory price range at

your own discretion including in it
additional corresponding part of
nonresidential premises and conforming lot. After that I would like
to acquaint you with details and to
fix the terms with you more obligatorily as the case may be.
Karel Kessner from Brno,
the Czech Republic,
email: kessner@centrum.cz

Letný Verš verným čitateľom Riečky

Leto

Rozhliadajúc sa
šírim krajom
kochám sa krásnou
prírodou
bielokarpatskou.

Leto vládne prírode,
vo vetre tancujú
listy stromov zelené.
Po lúlach poskakujú veselo
jelene a srny majestátne.

Ďakujeme Vám za Vašu stálu
priazeň a záujem.
Príjemné letné radovánky a
veľa slnečných lúčov
Vám praje Redakcia
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V korunách stromov
vtáci posedávajú,
ľúbeznou notou
šírim lesom
ich spev sa ozýva
a v srdci túžba
skromná zaznieva:
nech leto nedoznieva.

Viacej na: http://citanie.
madness.sk/

Oznámení a Kontakty
Czech School
Classes

continue every Thursday
at 7:30 pm.
Interested?
Please contact
Helena Stelšovsky, email: helstel@shaw.ca or
call 772-7209.
With the new season approaching fast, we are
looking once more for volunteers to help out in
the kitchen during our movie nights and other
activites. Number of activities will depend on
how many helping hands we can find, organize
and schedule. Dates for the new season will be
published in the fall issue. Those willing to help
please call: Eva Straceny at 204-339-3230
or club 204-589-7483
or at: riecka@czechslovakbenevolentassoc.ca

Webová adresa KČSPJ: www.czechslovakbenevolentassoc.ca
Informácie o ČSZK odbočkách združenia nájdete na adrese: www.cssk.ca
Veľvyslanectvo Českej republiky v Ottawě: http://www.czechembassy.org
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky: http://www.slovakembassy.com
ČS Oznamník: http://socs.mkolar.org/oznamW/o1.html
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AVENUE DENTAL CO.
FATHER & SON TEAM WILL REPAIR AND BRIGHTEN YOUR SMILE!
Laser Dentistry, Family Dentistry, Dentures (same day repairs), Crown and Bridge,
Cosmetic Laser Dentistry - Veneers/Bonding, Teeth Whitening, Emergencies,
Root Canal Treatments, etc...

Dr. Anton Brasko D.D.S.
DENTIST

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

2027 Portage Avenue, Winnipeg, MB, R3J 0K6

p: 204-837-8559 f: 204-888-8817

Toto číslo Riečky vyšlo pod vedením:
Joe Dobrovolný, Giselle (Gizka) Majersky a
Lívia Kurinska-Hrdličková

Redakcia Riečky sa teší a uvíta Vaše príspevky, pripomienky, ohlasy,
dopisy, články, recepty a nápady. Prijaté materiály redakčná rada
môže podľa potreby editovať pred uverejnením.
Za obsah publikovaných materialov zodpovedá autor.
Uzávierka pre zaslanie príspevkov do jesenného čísla je
1. Septembra 2014.

Říčka ponúka priestor na inzerciu, kde môžete prezentovať
Vašu firmu alebo produkty.
V prípade záujmu o inzerciu
kontaktujte Gizku Majersky
elektronicky,
alebo na adresu klubu.
Vaše príspevky do jesennej
Říčky môžete zasielať
elektronicky na

riecka@czechslovakbenevolentassoc.ca

Czech-Slovak Benevolent Association
154 McKenzie Street, Winnipeg, MB R2W 5A2
tel.: 204-589-7483
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Professional Reliable Dependable
Service Guaranteed
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Foto: Internet

Heating Air Conditioning
General Home and Building Maintenance and Repairs.
For free estimate and professional work call Rad Kapsik.
Phone: 204-688-3185 Fax: 204-224-9515 or e-mail: renofix@shaw.ca

