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Veselé Velikonoce
Veselú Veľkú Noc
Happy Easter
Dobrej šunky, mnoho vajec, k tomu ešte chleba krajec.
Do pohára vínečka, k tomu veľa zdravíčka.

Milí čtenáři,
co je potřeba. Ono se tím životem pak lehčeji proplouvá,
když člověk dělá to, co má rád. Kdo ví, možná se jednou
správné věci dostanou na správné místo a vše se opět změní
o 180 stupňů.
Letošní (pro mě druhá) zima ve Winnipegu k nám všem
byla zatím celkem vlídná, ale nemůžu se dočkat, až skončí.
Všichni se už určitě těšíme na to, až se tráva opět zazelená
a nebudeme se muset strachovat o to, že se po cestě do
práce na stopce dokloužeme do cizího auta, nebo skončíme
v příkopu (zatím jezdím bez nehod). Tešíme se, až se trochu
oteplí, a budeme moci oprášit zahradní grily a strávit pěkné
chvíle s rodinou a přáteli.
Doufám, že se vám Říčka v novém kabátku bude líbit
a budu ráda, když napíšete svůj názor, kritika je vždycky
zdravá a můžeme se třeba pro příště vyvarovat případných
chyb, nebo něco vylepšit. Můžete také přispět něčím do
příští letní Říčky, ať už článkem, receptem, nebo fotkou.
Tak jaru zdar a “uvidíme se” zase v létě.

jak jste si jistě všimli, Říčka dostala “nový kabát”. Proběhla
změna formátu, aby jsme snížili náklady a mohli tak produkovat více výtisků a zdarma rozesílat ještě více čtenářům
než předtím. Někteří z vás mají Říčku ve své schránce
úplně poprvé, proč, to se dočtete na straně 2. Jak jistě víte,
zimní číslo bylo poslední číslo vydané Dankou Orihel,
Danka vytvářela Říčku pro naše čtenáře po celých 12 let
od jejího vzniku, a teď nastal čas na zasloužený odpočinek.
Pevně doufám, že až se Danka s manželem vrátí z Floridy a
dostane se jí do rukou nová Říčka, bude se jí líbit stejně tak
jako ta, kterou vytvářela ona.
Nicméně, abych taky trošku představila sama sebe - novou
editorku Říčky... mé jméno je Lucie, v Kanadě ještě nejsem
ani dva roky, ale je to jako věčnost. Jsem vystudovaný grafik
s dvouletou praxí v českém “Deníku” (někteří z vás možná
znají...) a momentálně dispečerka v kamionové dopravě.
Moje začátky v Kanadě nebyly tak lehké, jaké jsem si myslela že budou, když jsem se sem stěhovala, ale díky Joeovi
Dobrovolnému opět můžu dělat to, co mě baví a ne jen to,

Poděkování

Vážení a milí čtenáři,
touto cestou bych chtěla za nás všechny
poděkovat Dance Orihelové za její dlouholetou a obětavou práci ve výboru naší krajanské
organizace. Těžko by se odhadovalo, kolik hodin Danka věnovala klubu za posledních třicet
let, jistě by nás však takové číslo překvapilo!
Danka se jako členka výboru CCBA podílela na organizování a přípravách všech kulturních, vzdělávacích a společenských akcí
a jako sekretářka Styku s veřejností udržovala
kontaky s jinými organizacemi, úřady i jednotlivci. Mimo to posledních dvanáct let
také pracovala jako šéfredaktorka našeho
úspěšného a oblíbeného časopisu Říčka.

Lucie

Danko, z celého srdce Ti děkujeme za
všechen tvůj volný čas, energii a podporu,
které jsi klubu věnovala. Vážíme si nejen tvojí
obětavé práce, ale také práce Tvého manžela
Jána, který ochotně a zdarma připravoval
grafiku Říčky.
Jáno, srdečně Ti také děkujeme za tvoje mnoholeté a štědré dotace klubu, kterých si velmi
vážíme.
Přejeme vám, Danko a Jáno, jen to nejlepší
do nastávajících let, hlavně dobré zdraví.
Užívejte si “retirement” v pohodě a spokojenosti! A nashledanou u skleničky červeného
v klubu!
		Věra Pražáková

Z korespondence Danky Orihel

Dear readers,
Your response to my resignation as the Editor-in-Chief of the Ricka magazine was overwhelming. I received numerous
phone calls and beautiful cards wishing me well. I would like to share a few of them with you, dear readers.
Vážená paní Orihelová,
děkuji za krásnou Říčku, která pod Vaším vedením rozkvetla a stále kvetla. Vaše radostná práce vyžarovala z každého nového čísla.
Přeji Vám hodně zdraví do Vašich úspěšných roků. S přáním všeho nejlepšího pro Vás a pro Vaši rodinu. Jiří a Jindřiška Zhánělovi
Posielame $20 na Říčku, aby ste nám mohli aj naďalej prinášať zaujímavosti z Kanady a aj z domova. Ďakujeme, Ľuba a Ďuso Alexy
Dĕkuji Danko za 12 let vydávání Říčky. Byla to pěkná, zajímavá a informativní publikace, a poněvadž 99% mých známých mluví
jenom anglicky, byl to koutek abych nezapomněl na češtinu /slovenštinu. Přeji pěkné Vánoce a vše dobré do budoucna. Frank Kříž
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Z počítače prezidenta...
československých Zastupitelských Úřadů, funkcionáři
z těch samých úřadů se nyní zúčastňují výročních schůzí
CSAC. Tam se debatují mimo jiné problémy od reciprocity penzí, restituce majetku, vízové povinnosti, volebního
práva až po honorární konzuláty. CSAC hájí vaše zájmy
a snaží se usnadnit jednání se starou vlastí.
Proč se CCBA a CSAC ve Winnipegu nesloučí?
Přirozená otázka, zeptalo se na ni mnoho lidí. Odpověď
stejně přirozená: nejde to. CSAC je nezisková organizace inkorporována federálně v Ottawě. Má odbočky
ve všech větších městech Kanady. Winnipeg je jen jedna
z nich. CCBA je taktéž nezisková organizace, ale inkorporována jen provinčně v Manitobě. To největší sblížení,
co se dalo udělat, se uskutečnilo před dvěma lety díky
nynější předsedkyni odbočky CSAC Evy Sailerové, která
se zasloužila o to, že CCBA se stalo „hromadným“ členem
CSAC.

… máte v rukou novou Říčku. Je jiná. Trochu
úspornější, ale doufám, že
se bude líbit. Dává ji dohromady naše nová vedoucí
redakce, Lucka Eliášová.
Její jediná odměna je,
abych jen trochu pozměnil
slavnou, kdysi nazpaměť
naučenou
předmluvu
Boženy Němcové: „Dost
na tom, když se najde jen několik čtenářů, kteří Říčku
s takovou oblibou číst budou, s jakou ona ji vytváří“…
Přejte Lucii se mnou, aby jí ten elán dlouho vydržel.
Dlužím mnohým z Vás spoustu vysvětlování, protože
někteří dostáváte Říčku poprvé a asi se divíte, odkud a proč.
Jiní dostanete za necelé dva měsíce Pramen a budete se
divit o co jde zcela podobně.

Tolik okolo historie dvou organizací ve Winnipegu.
Jestli jste zarytí vlastenci, tak jste členy obou organizací
a dostáváte jak Pramen, tak Říčku. I když obě publikace
spolupracovaly a uveřejňovaly oznámení akcí druhé
organizace, vycházely zhruba ve stejný čas v roce. Akce
tak byly oznámeny buď se značným, nebo s příliš malým
předstihem, ale bohužel v obou publikacích ve zhruba
stejný termín. Výbory obou organizací se proto rozhodly
nadále vydávat obě publikace, ale sloučit adresáře a vydávat
časopisy pravidelně, jen o něco méně než každých 8 týdnů
tak, abyste obdrželi 7 výtisků do roka. Vánoční číslo tak
připadne jednou na Říčku a další rok na Pramen. Detaily
o Mikulášské návštěvě pro děti budou v obou publikacích.

Tak do toho:
Ve Winnipegu jsou dvě krajanské organizace. Ta starší je
Canadian Czech-Slovak Benevolent Association, (CCBA)
a vydává Říčku, kterou čtete. Založena v roce 1913, je
to nejstarší přežívající krajanská organizace v západní
Kanadě. Hlavním posláním byla sociální podpora nově
příchozím Slovanům, kteří to tehdy mezi „kulturnějšími“
Angličany neměli ani trochu lehké. Czech and Slovak Association of Canada (CSAC) vydává Pramen. Tato organizace
byla původně založena za účelem odboje proti Hitlerovi
po celé Kanadě v roce 1939. Po válce se aktivita utišila, ale
po roce 1948 ji mnoho odboček oprášilo v odboji proti
komunistům.

Sloučení adresářů obou organizací znamená, že počet
výtisků (a tím i výdaje) pro obě organizace vzrostou. Nechceme plýtvat papírem a poštovným. Dejte vědět na adrese
redakce, jestli o časopisy nemáte zájem. Pokud jste vybaveni
počítačovou technikou a nemáte problém se čtením Říčky
na obrazovce, ochotně Vám ji budeme posílat přes e-mail.

Až do pádu komunismu v roce 1989 bylo hlavním
zaměřením CSAC znovu nastolení demokracie ve vlasti.
Jako celokanadská organizace měla cestičku k federální
vládě Kanady a zasloužila se o nemálo výhod pro nově
příchozí, jako například „fast tracking“ (zrychlení) imigračního procesu pro uprchlíky v roce 1968, schopnost
sponzorování krajanů v uprchlických táborech (form
1300), slučování rodin v diplomatickém zákulisí (my od vás
koupíme to sklo, až když pustíte paní Novákovou s dětmi
do Kanady za jejím manželem…).

Jinak hodně příjemného počtení a snad i nějakou
pozitivní odezvu za snahu pro Lucku Vám přeje
Joe Dobrovolný,
CCBA president
Ohlasy na novou Říčku můžete zasílat na adresu KČSPJ,
kterou najdete na str. 14. Na obálku uveďte Attn: Ricka
Publishing. E-mailem na ricka.publishing@gmail.com

Po 1989 se vše náhle obrátilo. Místo toho, že CSAC
organizovalo „Black Ribbon Day“, aby připomínalo 21.
Srpen 1968 a protestní demonstrace před budovami
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Dopis z Ministerstva zahraničních věcí ČR
V Praze dne 21. Prosince 2011
Vážení přátelé,
dovolte mi, abych se na Vás obrátil jménem Ministerstva zahraničních věcí České republiky a popřál Vám vše
dobré do celého nadcházejícího roku 2012. Ať prožíváte po celý rok klid a pohodu ve Vašem osobním životě
a úspěchy ve Vaší práci.
Velmi rád Vám sděluji, že Oslavy Dne české státnosti budou v roce 2012 pod záštitou prezidenta republiky
věnovány právě Vám, Čechům ve světě. Na 28. Září, svátek sv. Václava, je připravován slavnostní večer v historické budově Národního divadla za účasti význačných osobností z veřejného života a medií, který je míněn
i jako poděkování za to, co ve světě děláte pro šíření českého jazyka, kultury a povědomí o naší zemi. Slavnostní večer bude vyvrcholením mnoha Vám věnovaným akcím, jako je Mezinárodní krajanský folklorní festival, Konference Mezinárodního koordinačního výboru zahraničních Čechů, předání ceny Významná česká
žena ve světě a mnoha dalších, o kterých se budete moci v brzké době dočíst na našich webových stránkách
www.mzv.cz/krajane . Velmi přivítáme, pokud se Vám podaří zúčastnit se alespoň některé z těchto akcí.
Dále bychom Vás chtěli seznámit i s našimi dalšími plány na rok 2012. V nadcházejícím roce budeme ještě
více podporovat výuku českého jazyka v zahraničí. S potěšením tedy sledujeme nárůst projektů České školy
bez hranic. Ve spolupráci s ministerstvem školství upravíme každoroční kurz metodiky výuky českého jazyka
i pro potřeby pedagogů těchto českých škol. Kurz metodiky bude probíhat od 27. 8. do 7. 9. 2012.
Co se léta roku 2012 týče, rovněž podporujeme vznik pilotního projektu letního dětského tábora s výukou
českého jazyka v Říčanech u Prahy v termínu od 14. 7. do 3. 8. 2012, který je připravován ve spolupráci
s Olivovou nadací a učitelkami České školy bez hranic. Více informací o tomto táboře můžete obdržet na
e-mailu: info@olivovanadace.cz .
Od ledna příštího roku Vám bude též k dispozici několik novinek na naší webové stránce www.mzv.cz/krajane
- jako např. mapa světa krajanů a Čechů v zahraničí nebo texty o význačných osobnostech z řad krajanů
a Čechů v zahraničí.
Moc se těším na setkávání s Vámi všemi na našem pracovišti pro krajanské záležitosti v Praze a přeji Vám ještě
jednou za sebe i své kolegy vše nejlepší do Nového roku 2012!
S pozdravem
Mgr. Stanislav Kázecký, PhD.
zvláštní zmocněnec pro krajanské záležitosti
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
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Dopis KČSPJ pro MZV
Winnipeg, 29. Ledna 2012

Otevřený dopis české komunity ve Winnipegu

Vážený pane Kázecký,
obracíme se na Vás s odvoláním na Váš dopis ze dne 21. Prosince 2011, ve kterém krajanům v zahraničí děkujete
za šíření českého jazyka, kultury a povědomí o naší zemi a popisujete různé projekty Ministerstva Zahraničních
Věcí (MZV) na naši podporu. Potřebujeme ji zrovna hodně.
Nevíme totiž jak řešit problém, který nám ve Winnipegu MZV způsobilo nečekaným zrušením místního
Honorárního konzulátu. Náš Honorární konzul pan Bill Randa nám říká, že mu bylo oznámeno, že se konzulát ruší
a to krátce po tom, co dodal zastupitelstvím vyžádané dokumenty na obnovení mandátu na další pětiletý termín.
Důvod neuveden, „MZV rozhodlo“. Generální konzulát v Torontu tvrdí, že obnovení mandátu pro Winnipeg
doporučilo.
Snažili jsme se obdržet vysvětlení u našich zastupitelských úřadů. Pan velvyslanec Karel Žebrakovský nám v dopise
ze dne 7. Prosince mimo jiné sdělil, že:
• „MZV rozhodlo… o dočasném ukončení činnosti Konzulátu ČR ve Winnipegu“
• „MZV intenzivně diskutuje optimalizaci sítě honorárních konzulátů“
• … snad „najdeme vhodné kandidáty na doplnění chybějících postů“
Nechápeme. Podtržené dodané informace si protiřečí. Připadá nám absurdní prvně rozhodovat a teprve potom
„intenzivně diskutovat“. A pak proč, když už se na MZV intenzivně diskutuje, tak vůbec ne s lidmi, kterých se
rozhodnutí přímo týká - to je krajanů ve Winnipegu, které MZV jinak usilovně podporuje?
Domníváme se, že MZV netuší, jak obtížné bylo ve Winnipegu najít jediného vhodného kandidáta. Winnipeg
neoplývá schopnými lidmi, co by byli ochotní věnovat svůj čas a v nemalé míře svoje peníze na vykonávání dobrovolné práce, tak jak náš dosavadní Honorární konzul Bill Randa. Ten v našich očích funkci vykonával dobře a obě
místní krajanské organizace se vždy mohly spolehnout na jeho podporu.
Dovolujeme si touto cestou žádat vysvětlení jednání MZV. To nerozhodlo „MZV“. To rozhodl někdo na základě
doporučení někoho. Ten někdo měl snad důvod. Pokud to není ve Vaší kompetenci, prosíme, předejte dopis
odpovědné osobě a sdělte nám, od koho můžeme vysvětlení očekávat.
Pro úplnost a jasnost komunikací prosíme o očíslované odpovědi na tyto otázky:
1. Kdo na MZV a na doporučení koho (kdo snad znal místní situaci?) rozhodl „dočasně ukončit činnost konzulátu
ve Winnipegu”?
2. Jak to rozhodující osoba odůvodňuje?
3. Proč si tato osoba představuje, že se za daných okolností najde někdy nějaký „jiný kandidát na doplnění postu“
a jakým způsobem ji bude přesvědčovat?
Ať je sponzorem akce Kanadská Česko-Slovenská Podpůrná Jednota nebo odbočka Českého a Slovenského
Sdružení v Kanadě anebo obě organizace společně, ve Winnipegu toho pro prosazování dobrého jména České republiky v Kanadě děláme hodně. Honorární konzul pan Bill Randa nám v tom pomáhá. Rozhodování MZV daným
způsobem nám nepomáhá. Spíš naopak. Prosíme o vysvětlení a nápravu.
S pozdravem,
Joe Dobrovolný

President
Canadian Czech-Slovak Benevolent Association
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General Meeting and Elections of the Board
On Sunday February 26th 2012 we have gathered at CCBA
Hall for annual meeting. There were 30 members, supporters and friends of our organization present.

These events are a great financial help for our
organization. A heartfell thanks goes to volunteers
who helped out at these sessions.

• President: Joe Dobrovolny presided over proceedings.

Czech language lessons, according to Helena Stelsovsky
are continuing. She has one full time student and recently
was approached by another one.

• Vice President: Tony Stedronsky recapped renovations and
fixes that were done during the year (replacement of toilet
in Ladies washroom, installation of handrails in the entry
foyer etc.).

• Public Relations Secretary: Giselle Majersky thanked members
for supporting last year’s events, making them all successful.

• Treasurer: Slavka Haverda issued this statement:
Finance Statement January 1st 2011 to December 31st 2011
Total Income			
$ 50,081.76
Total Expenses			
$ 43,625.78
Profit for 2011			
$ 6,455.98
Account Balance:
Opening Balance January 1st 2011
$ 31,801.34
Debits for 2011			
$ 43,625.78
Credits for 2011			
$ 50,081.76
Ending Balance December 31st 2011
$ 38,257.32

• Membership Director: Eva Straceny reported that membership renewals are progressing at steady pace and there are 92
confirmed members for this fiscal year so far. (This represents
members in good standing to February 26th). Renewals continue throughout the year.
• Social Director: Jarka Chaloupka - no report
• Secretary: Martina Jaterka - no report.
Thank you so much for coming out on a snowy and cold
afternoon to support the board in their constant effort to
continue to serve the organization and to improve and add
new venues - simply keep it going.

• Auditors: Marcela Stedronsky & Karol Palička completed
the audit and reported no discrepancies.

CCBA Board members are:
President:				Josef Dobrovolny
Vice President:			
Tony Stedronsky
Treasurer:			Jaromir Samek
Secretary:				Martina Jaterka
Public Relations Secretary:		
Giselle Majersky
Cultural and Educational Director:
Karel Bulandra
Membership Director:		
Eva Straceny
Auditor I:			
Marcela Stedronsky
Auditor II:			
Karol Palička
Social Director:			
Jarka Chaloupka
Ladies Auxiliary:			
Livia Kurinsky
Director at Large:			
Ernie Haverda

• Cultural and Educational Director: Karel Bulandra
summarized 2011 events (Jan 1st 2011 - Feb 26th 2012):
During the last 12 months, despite the 3 month summer break, the CCBA offered 11 events. The events
included seven “Dinner and movie screening nights”, one
“Travel Slide Show - Iceland”, a spring picnic, evening with
Prof. Vaclav Smil and a Mikulas afternoon with children.
March 12th 2011
Dinner & Movie - Valentin dobrotivý
April 9th 2011
Dinner & Movie - Ženy v pokušení
May 14th 2011
Spring picnic
September 17th 2011 Dinner & Movie - Falešná kočička
October 1st 2011 Travel Slide Show - Iceland
		
with Eva Sailer
October 15th 2011 Dinner with Prof. Vaclav Smil,
October 29th 2011 Dinner & Movie - Bathory
November 19th 2011 Dinner & Movie -13. Revír
December 4th 2011 Mikulas for children
January 21st 2012 Dinner & Movie - Dívka v modrém
February 11th 2012 Dinner & Movie - Poločas rozpadu

Slavka Haverda has stepped down from her post as
a treasurer. We would like to thank Slavka for serving
on the Board for many years as a treasurer and we hope for
her continued support. We are grateful, that she is willing
to train her successor.
Giselle Majersky

CCBA was once more awarded two Bingo volunteer
nights at the McPhillips Casino. They took place on
October 16 th and November 14 th 2011 - both were late
night sessions.
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Členství a Příspěvky
Na této straně najdete seznam všech stávajících členů KČSPJ, nezapomeňte, že
dveře jsou stále otevřené pro nové členy a jejich přátele.
Dále tu máme seznam lidí, kteří přispěli na chod klubu a nesmíme také opomenout
ty, co přispěli na tvorbu Říčky. Díky vaším štedrým darům můžeme dále Říčku
posílat zdarma a nyní i více členům a čtenářům než předtím. Všem čtenářům, kteří
se rozhodnou finančně přispět na příští číslo Říčky předem děkujeme. Příspěvky
můžete posílat na adresu klubu: Czechoslovak Benevolent Association,
154 McKenzie St, Winnipeg, MB, R2W 5A2 - Attn: Ricka donations

Příspěvky na klub
Bulandra, Karel & Miluš
Gogela Jerry & Misha
Hudkovic, Štefan & Ria
Jančar, Ivana & Václav
Macek Josef & Catherine
Markiw, Emily
Rýdzi, Timotej
Sichler,Jiri & Marie
Stedronsky, Tonda & Marcela
Stelsovsky, Helena
Toffler, Milada
Záhradník, Jaromír & Hazel

20.00
20.00
10.00
40.00
45.00
10.00
20.00
30.00
10.00
15.00
20.00
50.00

nk
a
Th ou!
y

Příspěvky na Říčku
jaro 2012
Alexy Július & Ľubica
Buček, Magda
Cisar, Josef
Gogela Misha & Jerry
Hallama, Agnes
Hudkovič Štefan & Ria
Kun, Vilém & Jirina
Macek Josef & Catherine
Markiw, Emily
Nemeček, Anna
Pačin, Lojzo & Soňa
Pešik, Vaclav & Jana
Rýdzi, Timotej
Ryšlavy, Frank
Sichler, Jiri & Marie
Skacel, Josef
Toffler, Milada
Veselý, Helena
Vyhnal Václav
Zhánel, Henrietta

20.00
20.00
10.00
20.00
30.00
10.00
16.00
45.00
10.00
20.00
16.00
20.00
20.00
10.00
30.00
10.00
20.00
25.00
10.00
100.00

CCBA Membership 2012 - New, Renewed and Honorary (to February 26th 2012)

Mucska, Andrea
Ježík, Tonka
Forgo, Linda
Adamec, Blazena
Mucska, Marcel
Jurkovic, Fred
Gervais, Hana
Atnikov, Katrin
Nemecek, Anna
Kadlec, Eva
Gogela, Jerry
Atnikov, Frank
Novotny, Olga
Kopecky, Daryl
Gogela, Misha
Bacik, Helena
Novotny, Viktor
Kováč, Zuzka
Gretchen, Monika
Beňadik, Kazo
Pacin, Dr. Alojz
Kubiček, Ján
Hallama, Agnes
Beňadik, Gabi
Kuczera, Anna
Pacin, Soňa
Hallama, Mildred
Beňadik, David
Plocek, Evgenia
Haverda, Ernest
Kun, Vilem
Beňadik, Martin
Polcin, Charles
Kun, Jirina
Haverda, Slavka
Bohna, Fred
Pokus, Ivan
Kurinsky, Milan
Hladik, Marcela
Bohna, Bozena
Pokus, Maria
Hladik, Vaclav
Kurinsky, Livina
Breuer, Eva
Prazak, Vince
Machovec, Elsie
Hlas, Vladimir
Breuer, Peter
Prazak, Vera
Macek Josef
Hudkovič Štefan
Buček, Magda
Hudkovič Ria
McGregor, Catherine Prochazka, Liba
Bulandra, Karel
Majersky, Giselle
Randa, Drahomira
Jancar, Vaclav
Bulandra, Miluš
Rýdzi, Timotej
Majersky, Jan
Jancar, Iva
Campbell, Kim
Ryšlavý, Frank
Markiw, Emily
Jancar, Standa
Chaloupka, Jarka
Mucska, Miro
Samek, Jaromir
Januska, Anna
Cisar, Misha
Samek, Michaela
Januska, Jozef
Mucska, Alena
Dvorak, Miroslava
Membership is renewed on continuous basis throughout the year and membership list is updated
accordingly. Thanks to all members of Canadian Czech and Slovak Benevolent Association for
renewing their membership. We would also like to welcome new members. We hope, you will
enjoy the club and find new friendships. Thank you for your continued support and generosity.
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Samek, Philip
Samek, Tereza
Sichler, Marie
Sichler, Jiri
Silha, Dr. Dagmar
Silha, Dr. Josef
Singer, Frank
Skacel, Josef
Stedronsky, Tonda
Stedronsky, Marcela
Stedronsky, Anthony
Spanihel, Dr. Josef
Toffler, Dr. Milada
Toffler, Dr. Ivan
Valko, Maria
Winter, Marta
Zahradnik, Jaromir
Zahradnik, Hazel
Zhanel, Henrietta
Zitek, Milada
Giselle Majersky

Velikonoční pečení s Říčkou
Medové perníčky z Věrčiny kuchařky
Budeme potřebovat:
250g
medu
250g
hnědého cukru
150g
másla
100g
mletých mandlí
400g
hladké mouky
1tsp
skořice
2tsp
perníkového koření
1tbsp
citronové kůry
1tbsp
kakaa
1
vejce
¾ tsp
jedlé sody

recept: Věra Pražáková
foto: Lucie Eliášová

Med, hnědý cukr a máslo za stálého míchání rozpustíme na mírném ohni a necháme
vychladnout. Mandle nameleme a smícháme se suchými přísadami. Přidáme vejce,
rozpuštěný med s cukrem a máslem. Vypracujeme hladké těsto (které zůstane řidší).
Přendáme do krabice s víkem a necháme přes noc v lednici.
Troubu vyhřejeme na 350°F. Těsto po částech vyndáme z lednice a vyválíme na asi
5 mm silnou placku. Vykrajujeme tvary podle sezony - vajíčka na Velikonoce, hvězdičky,
zvonky k Vánocům a pod. Tvary klademe na pečícím papírem vyložený plech, potřeme
rozšlehaným bílkem a pečeme asi 9-10 minut, podle toho, jak peče trouba a podle
velikosti tvarů. Správně upečené perníčky jsou křehké a před podáváním nepotřebují
odležet. Zbytky těsta dáme zpět do lednice ztuhnout, lépe se tak s těstem pracuje. Těsta
je větší dávka a jestli ho nespotřebujeme stejný den, zbytek můžeme nechat v lednici
i několik dní.
Upečené perníčky necháme zchladnout na rovné ploše, aby
se nepokroutily. Připravíme si polevu: utřeme 1 bílek, 150200g mletého, prosátého cukru, půl lžičky škrobu a trochu citronové šťávy. Třeme tak dlouho, až nůž protažený polevou
nechává za sebou čistou brázdu. Perníčky zdobíme pomocí sáčku
s velmi úzkým nástavcem, nebo si smotáme malý kornoutek
z pečícího papíru s 3 mm ustřiženým rohem.
Příští číslo Říčky vyjde v létě, podělte se s námi o recept na nejlepší
marinádu na masíčko a jiné letní pochoutky, než zatopíte ve svém
grilu! Články můžete posílat na adresu klubu nebo e-mailem.
Info najdete na straně 14.

Jitčiny neposedné koblížky

recept a foto:
Jitka Jilemová

Z droždí, lžičky cukru, trochu vlažného mléka a
mouky nechat vzejít kvásek. Zbylé mléko vlijte
do rendlíku, přidejte žloutky a 40g cukru. Postavte na vodní lázeň a šlehejte, dokud mléko
nebude vlažné. Mouku nasypejte do mísy,
přidejte kvásek, ušlehané mléko se žloutky,
máslo, citronovou kůru, rum, trochu soli a vypracujte vláčné těsto. Přikryjte ho utěrkou
a nechte v teple asi hodinu kynout. Vykynuté
těsto prohněťte a rozválejte na plát asi na prst
silný, na jeho pomyslnou polovinu si skleničkou
naznačte kolečka, jedno vedle druhého a doprostřed každého dejte marmeládu. Pak přes díl s marmeládou přeložte nevykrájené těsto.
Místa s marmeládou budou vypoulená a utvoří jakýsi střed koblihy. Silným stiskem je vykrájejte skleničkou - těsto se spojí a marmeláda zůstane uvnitř.Koblihy dejte na pomoučené prkénko
a nechte 30 minut kynout. Vyšší vrstvu oleje rozpalte v hrnci se silným dnem a pak smažte
koblihy nejprve z jedné strany a pak z druhé strany. Podávejte posypané moučkovým cukrem.
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Budeme potřebovat:
40g krupicového
cukru
+ 1 lžižka do kvásku
125ml mléka
400g polohrubé
mouky
3 žloutky
70g másla
citronová kůra
špetka soli
1 velká lžíce rumu
marmeláda na plnění
olej na smažení
moučkový cukr

Návštěva z nebe (a pekla)
>>> Krátíme si dlouhou chvíli...

…musíme se posilnit <<<
>>> Už jsou tady!!!

Za dárky je třeba se něčím odvděčit... <<<
>>> … písničkou nebo básničkou.

A nakonec foto s Mikulášem na památku <<<

Foto: Karel Bulandra

8

Nový rok 2012

Po Silvestrovské oslavě vyvěšujeme nový kalendář a naše
první otázka většinou bývá - jaký ten Nový rok bude? Co
přinese jiného? Zda přání mnoha štěstí od přátel a známých
do nastávajícího roku budou mít důvod k oslavám též
na konci roku. Štěstí! Magické slovo, do kterého se vejde
jakékoliv přání, vždy potěší každého. Než se však stačí vytratit vzpomínky oslav, nastane realita nového roku. Média
začnou informovat, že rok do kterého jsme se probudili
nebude tak růžový jakým se zdál minulé noci. Na televizní
obrazovce prezident V. Klaus upozornil lid, že “Dvanáctý
rok dvacátého prvního století patrně k nejlehčím patřit
nebude. A pokračuje slovy - “Není bohužel vyloučeno, že se
v nejbližších měsících problémy některých zemí ještě dále
prohloubí, a že se Evropa vrátí do recese a to by zasáhlo
i nás“.
Začali jsme rok, který je od prvního dne považován za
kritický. Pesimistické názory přicházejí z mnoha zemí.
Německá kancléřka Merkelová nejenže ve svém projevu neslibovala lidu nic, ale jasně se vyjádřila, že rok
2012 bude tvrdým a nepěkným rokem. Hlavním těžištěm
hospodářských těžkostí ve světě bude Evropská Unie
a USA, ke kterým žádná světová ekonomie není inertní.
Amerika se bojí pádu EU a unie nemůže bez prosperity
USA být sama úspěšná.
Složitost dnešní ekonomie světa mnoho politiků
a ekonomů přirovnává k celosvětové krizi ve třicátých
letech. Rozdíl snad vidí jen v tom, že dnešní problémy jsou
daleko gigantičtější než tenkrát, spočívají hlavně v daleko
rozsáhlejší ekonomii, v obrovské populaci světa (7 miliard)
a mnohem většími požadavky lidí.
Toto mínění vyznělo i z projevu V. Klause - „Nerealistická očekávání, spojená se vstupem do Evropské unie
a se slibovaným přínosem, se nenaplnila. Práh našeho
očekávání a našich nároků jsme si zvedli příliš vysoko”.
A možná v tomto se skrývá kámen úrazu, jasněji vyjádřeno
“hospodářská krize”!
Požadavky lidí jsou vyšší než výkony, které se vyjadřují
penězi. Zde už neplatí ani mírně podané “očekávání”,
ale nesvědomitost od prostého lidu až k lidem u moci.
Z jakéhosi důvodu se peníze staly tím nejvyšším cílem,
dosahovaným jakoukoliv cestou. Sobeckost nejenže nezná
mezí, ale stala se normou, kterou člověk odsoudí teprve
když se dotýká jeho.
Krach domovních hypoték, který nastal v Americe, zvedl
tsunami bankovních bankrotů vyplývající z nerealistického
očekávání zisku. Ať si někdo nemyslí, že vinu nesou jen
banky. Banky a instituce jen přilévaly olej do ohně lidem

dychtícím po zbohatnutí. Domy se už nekupovaly pro svoji
potřebu, ale na spekulaci, která se pak vymstila, když najednou nemohl splácet dluh. Uvedený příklad je však jen
vyčnívající špička ledovce. Škála nerealistického utrácení
lidí a vlád je nepředstavitelná. Do popředí nám vystupuje
obraz Řecka. Zadlužený stát, který nejen utrácel dědictví
dětí, jak se říká, ale snad už i peníze vnoučat.
Ždímání peněz od státu státními zaměstnanci, kteří
nevytváří konkrétní hodnoty, šlo do takové krajnosti, že
byli extra placeni za včasný příchod do práce, za chození
do schodů. Vypláceli se jim 13. a 14. platy.
Přesto, že Řecko je na pokraji státního bankrotu
(s penězi vystačí do konce Března), probíhají největší
demonstrace proti šetření. Dokonce Řekové dokáží vyjít
i s vyděračským požadavkem -“Půjčte nám ještě víc, jinak
opustíme eurozónu”. (LN) Přirovnal bych to k děcku, které
hrozí rodičům, že nebude jíst, když mu nevyhoví.
Co by nastalo, kdyby Řecko opustilo od společné měny?
Vytisknou své Drachmy a vše bude vyřízené? Tiskárny se
rozjedou a budou rozdávát bezcenné peníze plnýma rukama. Takové řešení předvedli v Německu v 30. letech, kde
následkem toho pak lidé chodili nakupovat s naplněnými
ruksaky peněz. Pro vyobrazení doby je příhoda, že když
dotyčný si nekoupil ten den boty, tak za týden mu stejné
peníze stačily jen k zakoupení tkaniček.
Euro jako měna se stala kopacím míčem, do kterého
si mnozí rádi kopnou. Avšak vysvětlení, jak vlastní měna
přispěla k řecké krizi, se těžko někde dočteme. Důkazem
toho může být pomoc EU členským státům dávno před
zavedením eura. Příkladem jsou též dotace do ČR.
Z toho jasně vyplývá, že nějaká měna nemůže za podvody,
nadměrné utrácení, zdražování, tunelování, rozšiřování
byrokracie a vyplácení nadměrných platů neproduktívním
uředníkům.
V. Klaus se pozastavil nad skutečností, že řecký
důchodový úřad vyplácel penze několika desítkám tisíců
občanů, kteří už ani nežili. Nejstaršímu by už bylo 140 let.
Je to jen malá ukázka nezodpovědnosti úředníků - vlády,
což se bohužel vyskytuje v moha zemích v různých formách, zahrnující i Česko.
Kdyby byla na vině jen měna, tak jaký je důvod ke
zdražování v ČR? Od nového roku 2012 nastává zdražování
téměř všeho, od potravin až k ubytování. V zemi však
nemají Euro, ale svoje “Korunky”. Kdokoliv pozná, že problém je složitější než společná měna.
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... pokračování na straně 10

Nenávist vůči € leží zřejmě někde jinde. Je docela
pravděpodobné, že to vězí v americkém dolaru, kterého
je po celém světě téměř nespočitatelné množství a nechce
mít konkurenci (samotná Čína vlastní $3 triliony). Navíc
držitelé dolaru ve světě si nechtějí pod sebou řezat větev.
Z tohoto důvodu postačí jen důvěra k US dolaru, a tím
maji volnou ruku neomezeně tisknout peníze, podložené
tak akorát tiskacím inkoustem. Možství dolarů vytištěných
jen v poslední době Fed-em činí kolem $2 trilionů.
Z toho také vyplývá, proč může USA fungovat po desetiletí
s obchodním deficitem a nepostrádá peníze. Šídlo se však
v pytli nedá udržet, projevuje se to teď v jejich ekonomice.
Proti takovému řešení nedostatku peněz v bankách,

(jen tisknutím), se právě staví A. Merkelová a N. Sarkozy.
Na otázku jak dopadne svět v načatém 12. roce nedovede
nikdo odpovědět. Svět se zabředl do velice vážné situace.
Zatím co v 30. letech 20. století se krize vyřešila rozjetím
průmyslu - zbrojením, dnes ani to by nebylo dostačující.
V dnešní době se musí rozjet něco jiného - zlepšení lidských
vztahů. Od mnoha politiků a uznávaných lidí se více a více
ozývají výroky o “morálním deficitu společnosti”. Pokud
se toto nějak nevyřeší, nebo alespoň nezlepší na únosnou
hladinu, těžko se bude řešit jakýkoliv jiný problém. Potom
rok 2012 bude opravdu kritický s nástupem něčeho horšího
a jěště něčeho více neřešitelného.
Vilém A. Kun

Kde sa vzal veľkonočný zajačik
Pre kresťanov na celom svete sú veľkonočné sviatky pripomenutím si smrti a zmřtvychvstania Ježiša Krista. Mnohé
veľkonočné symboly a zvyky však pochádzajú ešte z čias
pred všeobecným rozšírením kresťanstva. Možno sa Vás
deti už opýtali odkiaľ prišiel veľkonočný zajačik a Vy ste
len bezradne pokrčili plecami...

Farbenie veľkonočných vajíčok rôznymi technikami je už
po stáročia uznávanou umeleckou zručnosťou. Nemeckí
usadlíci, ktorí sa sústredili predovšetkým v štáte Pennsylvánia priniesli Novému svetu tradíciu hľadania veľkonočných
vajíčok v záhrade, ktoré potom deti gúľajú z kopca. Tento
rituál patrí aj ku každoročným veľkonočným oslavám
v Bielom dome.

Podľa anglického cirkevného historika Bédu Ctihodného
vďačí anglické pomenovanie vianočných sviatkov - Easter
- za svoj pôvod anglosaskej bohyni jari Eostre (Ostare),
ktorej bol pred príchodom kresťanstva na ostrovy zasvätený mesiac apríl (Eostremonat).

Známa je aj kolekcia veľkonočných vajíčok z dielne zlatníka Petra Carla Fabergého, ktoré medzi rokmi 1885 1917 zhotovil na žiadosť ruského cára Alexandra III. ako
každoročné prekvapenie pre jeho manželku cárovnú Máriu
Fjodorovnu. Každé z 57 vajíčok skrývalo vo vnútri nejaké
prekvapenie a stalo sa symbolom bohatstva a luxusu ruskej
aristokracie. V tradícii neskôr pokračoval aj Alexander II.,
kým jeho vládu neukončila boľševická revolúcia. V Rusku
sa dodnes nachádza 21 týchto vzácnych klenotov.

Jej spoločníkom sa stal vtáčik menom Lepus, ktorého
zachránila pred zimou. Odmrzli mu však krídla, takže ho
Ostara premenila na zajaca, aby ľahšie unikol lovcom a na
dôvažok mu zostala schopnosť znášať rôznofarebné vajíčka.
Ale jedného dňa Lepus svoju ochrankyňu nahneval a tá ho
za trest premenila na súhvezdie zajaca a uložila ho k nohám
lovca Orióna. Na zem sa mohol vrátiť len raz ročne, aby
deťom zniesol pestrofarebné vajíčka.

zdroj: www.mamicka.sk

Je celkom pravdepodobné, že keď okolo 2. storočia n. l.
kresťanský misionári usilovali o obrátenie obyvateľov
severnej Európy ku kresťanskej viere, všimli si, že čas osláv
Veľkej noci sa zruba zhoduje s pohanskými sviatkami vítania jari, ktoré sú oslavou víťazstva života nad smrťou a tak
do kresťanských osláv pribudli niektoré pohanské prvky.
V mnohých starovekých náboženstvách boli vajíčka symbolom nového života a slnka. V stredovekej Európe bolo
počas pôstneho obdobia zakázané jesť vajíčka a tak sa
v tomto období konzervovali, aby sa stali významnou
súčasťou veľkonočného stola alebo darčekom pre deti či
služobníctvo.
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Život ve Winkleru
Winkler se nachází asi 120 km na jihozápad od Winnipegu, na západní hranici Údolí Červené Řeky. Winkler je
jedno z nejrychleji se rozvíjejících měst Manitoby. Podle
součtu obyvatel loňského roku má 10,670 obyvatel. Je pojmenované po Valentinu Winklerovi, podnikavém usedlíkovi, který vlastnil půdu, na níž město vyrostlo. Jeho vývoj
začal v roce 1892 rozdělováním půdy na parcely. Vzrůstala
obchodní činnost a podnikání, a díky tomu se zde začalo
usazovat víc a víc lidí. V roce 1906 se Winkler stal vesnicí
(dnes je městem). Výstavba stále pokračuje, k výběru jsou
pěkné domy různých velikostí na větších pozemcích než
ve Winnipegu, a také za výhodnější ceny.
Ekonomický rozvoj města je založen na zemědělství,
obchodu a různém průmyslu. Nezaměstnanost zde téměř
neexistuje. Čeho si velmi ceníme v místních obchodech,
úřadech a ve styku s řemeslníky, je přístup k zákazníkovi.
Ochota, vlídnost a snaha co nejvíc pomoci a vyhovět je
velmi viditelná a setkáváme se s ní všude. Že vás pozdraví,
nebo se na vás usměje protijdoucí na ulici, je samozřejmé.
Upřímné “Vítejte ve Winkleru” slyšíme pokaždé, když se
zmíníme, že jsme tady noví. Nadarmo se neříká, že Winkler je město, kde lidé dělají rozdíl!
Rekreační zařízení města se stále rozrůstají. V zimě je zde
možnost bruslit a hrát hokej v krytém stadionu, lyžovat na
běžkách, hrát curling, kuželky nebo chodit cvičit. V létě je
postaráno o rekreaci v aquatickém parku, na tenisových nebo
bejsbolových hřištích, na golfovém hřišti, v parcích, nebo
kempu. Nezapoměňme na fotbalová hřiště, cyklostezky,
anebo v Mordenu také jezero Minnewasta s pláží, vzdálené
10 minut jízdy autem.
K nakupovámí máme ve Winkleru řadu obchodů Canadian Tire, Rona, Staples, Home Hardware, Shoppers
Drugmart, Superstore, Co-Op, Wal-Mart, Northern Reflexions, Reitmann’s, Sears Outlet, obchody s nábytkem,
sportovními potřebami a další. A k mé radosti dokonce
několik obchodů s látkami a šicími potřebami. Pravého
evropského řezníka s uzenou slaninou nebo klobáskami tu
ale nenajdete, zato výběr masa je u řezníků velmi dobrý.
Letní trhy s čerstvou zeleninou a ovocem si nenecháváme
ujít!
Ve středu města je pěkná nová knihovna sousedící
s malebným parkem. Nedaleko je koncertní a divadelní hala nabízející bohatý divadelní a hudební program,
k dalšímu kulturnímu vyžití je k dispozici kino. Hlavní
ulice města v létě zdobí množství bohatě kvetoucích košů
a velkých květináčů. Winkler vyhrál již pětkrát celostátní

soutěž „Communities in Bloom“, ke kterým přispěly také
dva krásně vysázené a udržované městské parky.
Přes třicet lékařů zajišťuje v městské klinice zdravotní
péči, kde kromě praktických lékařů ordinují také specialisté ortopedie, chirurgie, sportovní medicíny, gynekologie,
anestetiky a psychologie. Nemocnice je asi čtyři kilometry
od města na čtyřproudové dálnici mezi Winklerem a Mordenem. Město má také výběr zubních klinik a optometristů.
V hale radnice visí vlajky všech národností lidí, kteří tu
žijí, celkem 50. Co nejdřív zařídíme vyvěšení i té naší.
A kdyby k nám náhodou někdo z vás chtěl přijet na návštěvu,
dejte vědět. Staří přátelé jsou u nás vždy vítáni. A zatím jen
věříme, že se brzy setkáme v klubu u pivečka.
Hodně si ceníme klidu a bezpečí, které tu existuje.
Kriminalita je velmi nízká, i když zpráva o vloupání
do podniků se také v novinách občas objeví. Celkově
jsme velmi spokojení s naší změnou bydlení, ve Winkleru
se nám líbí! Nejen proto, že bydlíme v příjemném a klidném prostředí, ale také proto, že zde bydlí náš syn Václav
s jeho rodinou. Často se setkáváme buď u jídelního stolu
nebo na sportovních zápasech, kde vnoučata Tomáš i Julie
hrávají fotbal, košíkovou nebo volejbal a kde Václav dělá
rozhodčího. A to je pro nás to nejlepší, co jsme si mohli
přát a co nám tolik chybělo.
Věra Pražáková

Líbil se vám tento článek? Napište nám i vy o městě,
ve kterém bydlíte. Malý cestovatelský rádce pro ty, kteří
nemají čas cestovat a nebo neví kam! Články můžete posílat
na adresu klubu nebo e-mailem. Info najdete na straně 14.
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CCBA Events Calendar March to June 2012
Dinner and evaluation of movie

Saturday March 10th 2012

DOKTOR OD JEZERA
HROCHŮ
CZ, Comedy, 2010
director: Z. Troška
starring: E. Holubová,
J. Langmajer, T. Bebarová

We reserve the right
to change or cancel program
due to unforseen circumstances.
Everyone‘s welcome
and bring your friends!!!
Don’t forget, the club Bar
is open at 7 pm
Thursday to Saturday.
All Dinners start at 6 pm,
doors open at 5:15 pm.
Dinner tickets are:
Members $12, Other $17
Reserve your tickets
by contacting Giselle Majersky
p: 204-957-7515 or e-mail:
majersky@shaw.ca

Saturday April 14th 2012

DOVOLENÁ
S ANDĚLEM

CZ, Comedy, 1952
director: B. Zeman
starring: J. Marvan,
J. Kemr, J. Dítětová

Piknik Květen 2012 May Picnic
Pozvánka na Jarní Piknik a Grilování

Invitation to the Spring Picnic & BBQ

který se plánuje na Sobotu 12. Května 2012
v 15 hod. v budově a na dvoře Jednoty
154 McKenzie St.
Vstup volný.
Náš šéfkuchař Frank Ryšlavý
připravuje Zabijačkové Hody:

planned for Saturday May 12th 2012
at 3pm in the CCBA building and outside
at 154 McKenzie St.
Free admission.
Our Chef Frank Ryslavy
will serve up Hog Feast:

jitrnicový a jelítkový prejt,
ovarové kolínko, zelí, brambory,
domácí chleba, párky pro děti

European pork specialties,
homemade bread,
hotdogs for children.

Rovněž budou i bramborové a zeleninové
saláty, domácí pečivo a zákusky.*
Samozřejmě nebude chybět pivo,
vína a likéry.

We will also have potato and vegetable
salads, home baked sweets and tortes.*
Of course, we won’t miss
the imported beer, some wine and liquors.

Přijďte si posedět s krajany a přáteli,
poslechnout pěknou muziku a strávit
příjemné odpoledne s celou rodinou.
*Návrh výběru jídel, může nastat změna.

Come to chat with fellow countrymen
and friends, listen to music and have
a good time with whole family.
*Suggested menu, could change with time.

Pro informace, volejte do Klubu na číslo:
204-589-7483,
Gizke Majerskej na číslo: 204-957-7515
nebo pošlete e-mail na majersky@shaw.ca

For information, call the CCBA
p: 204-589-7483,
Giselle Majersky p: 204-957-7515
or send e-mail to majersky@shaw.ca
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Film
ve zkratce
DOKTOR
OD JEZERA
HROCHŮ

V lehké komediální
nadsázce
sledujeme
příběh slušného, hodného, ale do dnešní doby
nehodícího se doktora
Čeňka. Byť svědomitým
lékařem, neumí svého
poslání využít ke svému
prospěchu jako jiní kolegové ze studií nebo
ze špitálu. Spokojen se
svým životem po boku
hezké manželky Zuzany
a úděsné tchyně Marie
v panelákovém bytě 2+1
ochotně a v jakoukoliv
dobu vyhoví prosbám
všech, kteří zazvoní
u jejich bytu.

DOVOLENÁ
S ANDĚLEM

Přísný a věčně nespokojený bručoun dostane
poukaz na letní rekreaci ROH. Nejprve ho
odmítne, ale nakonec
se přece jen rozhodne
poukazu využít a strávit
čtrnáct dnů v odborářské
zotavovně Jezerka. Děj
úsměvného příběhu, kde
se vše točí nejen kolem
Andělovy nechuti ke
všem a všemu, ale zejména pak k jakýmkoli
společenským zábavám
rekreantů jistě není třeba
blíže představovat.

Zprávy a Oznámení
I ked tato zima bola dosial vo Winnipegu pomerne mierna, predsa len bolo
mrazivo a chladno. Napriek tomu však v klube, či už na filmových večierkoch
alebo v bare pri zemiakových plackách, držkovej polievke a iných tradičných
jedlách a sladkostiach, alebo pri poháriku obľúbeného nápoja bolo veselo.
Úspech bez vašej návštevnosti a podpory by bol vylúčený - a preto vrelá
vďaka Vám, ktorí ste naše podujatia navštívili. Čí už filmy s večerou, zemiakové placky alebo vašou návštevou baru. Ďakujeme vám a tešíme sa na stretnutia s vami po celý rok. Ak ste sa cítili dobre, pozvite nabudúce i vašich
priateľov. Čím viac nás je tým je veselšie.
Poďakovanie dobrovoľníkom: Bez dobrovoľníkov by to nešlo!
A preto vrelá vďaka patri všetkým vám, čo strávite váš čas, energiu a darujete prácu pre nás všetkých a pre náš klub: Šéfkuchár Frank Ryšlavý a jeho
team: Eva Vanková, Jana Wenzlová, Eva Stracená.
Ernie Haverda, Slávka Haverdová, Karol Palička, Marcela Stedronska,Tonda
Stedronsky, Karel Bulandra, Jarka Chaloupkova, Blaza Vidová, Martina
Jaterka, Zuzka Kováčova, Gizka Majerská a všetci ostatní, ktorí priložili
pomocnú ruku k dielu.
Odpoludnie s Mikulášom bolo úspešné vďaka organizácii Martiny
Jaterkovej a jej pomocníkom: Jiri Jaterka, Elizabeth Jaterka, Marie Silhova,
Matt Ring, Sasha Silhova, Jarka Chaloupkova, Eva Stracena, Bev Zitek.
Gizka Majerská
Webová adresa KČSPJ: www.czechoslovakbenevolentassoc.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

Czech School Classes

continue every Thursday at 7:30 pm.
Interested? Please contact
Helena Stelšovsky, e-mail: helstel@shaw.ca or call 772-7209.

Gratulujeme
Aleně Martinů, šéfredaktorke Montrealského Věstníka k úspešnému
vydaniu jej knihy poviedok Scream of Silence,
ktorá bude čoskoro k dostaniu v knihkupectve Chapters.

Hledám kontakt na bývalého spolužáka Jiřího Novotného
který s námi chodil do ZDŠ v Ostrovní ulici v Praze, rok ukončení 1965.
Zprávu prosím pošlete na: icjerk.ja@seznam.cz Jan Krejčí (správce internetových stránek Spolužáci) nebo naj.tesarek@concept2.cz Jiří Tesárek
(organizátor třídních setkání). Případně vyhledejte na internetu stránky
třídy: http://www.spoluzaci.cz ID 168019 (9.C). Na těchto stránkách jsou
veškeré dostupné informace a kontakty.
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ÚMRTÍ
† 18. Prosince 2011 zemřel

Václav Havel

český dramatik, esejista, kritik komunistického režimu, politik, první mluvčí
Charty 77, člen Výboru na obranu
nespravedlivě stíhaných, první prezident naší země po Listopadu 1989, zakládající člen Společnosti Libri prohibiti,
jedna z největších osobností naší novodobé historie.
† 3. Ledna 2012 zemřel

Josef Škvorecký

český
spisovatel-prozaik,
esejista,
překladatel a exilový nakladatel, spolu
s manželkou Zdenou Salivarovou zakladatel exilového nakladatelství ‘68
Publishers v Torontu. Do roku 1993 nakladatelství vydalo 227 knih exilových
a doma zakázaných autorů včetně vlastní bohaté tvorby. Josef Škvorecký patřil
k nejvýznamnějším českým poválečným
prozaikům. Většina jeho knih byla
přeložena do angličtiny a dalších jazyků.
Působil jako profesor anglické literatury
na Torontské univerzitě až do penze
v 1990. V 1990 byli manželé Škvorečtí
odměněni za svoji činnost Řádem bílého lva. Josef Škvorecký získal za svoji
literární činnost mnoho významých
cen, mimo jiné Neustadt International
Prize for Literature (1980), Canadian
Governor General’s Award (1984), Order of Canada (1992) a v 1982 byl nominován na Nobelovu cenu.
† 19. Ledna 1969 zemřel

Jan Palach

Univerzita Karlova a Studentská rada
Filozofické fakulty UK zvou na akce
k 43. výročí sebeupálení, úmrtí a pohřbu
Jana Palacha, pozvánku naleznete na:
http://praha1.ff.cuni.cz/novyweb/akt_
prilohy/up2/2012111_0_JanPalach_
plakat-1.pdf

Oznámení a kontakty
Výbor winnipežské odbočky Českého a Slovenského Sdružení v Kanadě
zve všechny své členy a příznivce Sdružení na

Výroční členskou schůzi odbočky
která se bude konat v hale klubu na 154 McKenzie Street
dne 11. března 2012 v 15:00 hodin.
Na programu bude zpráva o činnosti za loňský rok, finanční zpráva, volba výboru
a hlavně debata o programu na příští rok.
Br. Randa připraví tradiční čtení k výročí narození našeho prvního prezidenta
T. G. Masaryka (7. března 1850).
Přijďte se informovat o práci Sdružení a na přátelské posezení při kávě,
čaji a domácím občerstvení.

Program podpory českého kulturního dědictví
v zahraničí na léta 2011 až 2015
Krajanský vzdělávací program a výuka českého jazyka a literatury v zahraničí (aktualizace pro rok 2012)
1) Semestrální stipendijní studijní pobyty
2) Čtyřtýdenní kurz českého jazyka pro krajany
3) Dvoutýdenní kurz metodiky výuky českého jazyka pro vyučující z řad krajanských komunit
4) Vysílání učitelů českého jazyka ke krajanským komunitám
5) Vysílání lektorů českého jazyka na zahraniční (především vysokoškolské) vzdělávací instituce
Více informací najdete na:
http://www.mzv.cz/preview/146973-103617-MZV/cz/kultura_a_prezentace/program_podpory_ceskeho_kulturniho_1.html

Poskytování peněžních darů na krajanské kulturní projekty a opravu a údržbu krajanských objektů
(aktualizace pro rok 2012)
Více informací najdete na:
http://www.mzv.cz/preview/146973-103617-MZV/cz/kultura_a_prezentace/program_podpory_ceskeho_kulturniho.html
Vaše příspěvky, připomínky, ohlasy, dopisy, články, recepty a návrhy jsou srdečně vítané. Redakce si vyhrazuje právo
příspěvky zkrátit, upravit nebo neuveřejnit. Za obsah publikovaných textů zodpovídá autor.
Korespondenci a finanční příspěvky můžete posílat na adresu klubu:

Czechoslovak Benevolent Association
154 McKenzie Street, Winnipeg, MB R2W 5A2
tel.: 204-589-7483
Vaše příspěvky do letní Říčky můžete posílat také elektronicky na
ricka.publishing@gmail.com
Nezapomeňte, že v Říčce můžete také inzerovat. Žádosti na inzerci
můžete posílat elektronicky, nebo na adresu klubu. Ceny budou
ustanoveny v příštím čísle z důvodu změny formátu.
Uzávěrka příspěvků do letního čísla je 15. Května 2012.
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... invite a bit of warmth in your home too...

RENOFIX

For free estimate and professional work call Rad Kapsik.
Phone: 204-688-3185 Fax: 204-224-9515 or e-mail: renofix@shaw.ca
Specializing in plumbing, heating, air conditioning, gas fitting, water heaters
and general home and building maintenance and repairs.

