
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vážení a milí čitatelia,  
 
Tak zase po roce máme tu Vánoce,  

vánoční nálada všechny nás ovládá.  

Chceme vám všem poslat pár řádků, příjemné 

prožití vánočních svátků.  

Cukroví s vanilkou, šupinku pro štěstí  

a spoustu světýlek na vašem náměstí.  

 

Uţ po desiaty raz dostávate do rúk časopis Říčka. Tak ako tie 

predchádzajúce, aj tento bol pre vás pripravovaný s láskou a je plný 

noviniek a informácií o našej krajanskej komunite, o dianí v našej 

winnipegskej organizácii ako i v našej domovine. Nájdete tam veľa 

zaujímavých článkov a obrázkov z českej a slovenskej histórie,  

politiky, kultúry a tradícií. Nezabudli sme zahrnúť ani články  

o zdraví a novinky z kanadskej a svetovej literatúry.  

 

Časopis obsahuje stránky pre deti a mládeţ, ktoré - spolu s klubovými 

akciami - sú zamerané na zvýšenie záujmu o ich pôvod, a tým  

zaručenie pokračovania našej kultúrnej dedičnosti.  

 

Uplynulý rok bol bohatý na kultúrne a spoločenské podujatia ako aj  

na renovačné práce v CCBA a to nám dáva pocit hrdosti z dobre 

vykonanej práce.   

 

Blíţia sa nám najkrajšie sviatky roka, Vianoce; čas, kedy obzvlášť 

myslíme na tých, na ktorých nám naozaj záleţí. Sú ako biele vločky, 

dopadajúce na našu rozohriatu dlaň. I keď by sa nám nepodarilo všechny 

tieto vločky pochytať a pošepkať im tiché vianočné prianie na dlani, stále 

ich môţeme pošepkať zimnému vánku a ten ich roznesie do všetkých 

kútov k našim blízkým. 

Posielam jedno také prianie i k Vám... 

 
   

      Za redakciu   
                  Danka Orihelová 

 

 

Hodně štěstí a radosti na Vánoce, 

ať se vám daří v novém roce! 
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Z počítače presidenta… aneb KSČM, McDonald‟s a CCBA 
 

Stránku píši krátce po 17tém listopadu. Nedá se nevzpomenout, ţe v tento den 

byly v Praze brutálně potlačeny dvě protestní demonstrace vysokoškolských 

studentů. Jedna se konala před sedmdesáti lety a byla protestem proti okupaci 

Německého fašismu. Druhá se konala před dvaceti lety. V mých očích byla 

protestem proti okupaci Sovětského komunismu.  

Snaţil jsem se najít ohlasy na tato výročí. Moc práce to nedalo. Bohuţel, a k mé 

nevíře, v popředí internetových vyhledávačů je prohlášení “nových” (oni si 

raději dávají titulek “jiných”) komunistů Čech a Moravy. Posuďte sami: 

Velká část společnosti očekávala změny v národním hospodářství. Většina 

společnosti si však také přála zachování socialistického společenského systému, 

pracovních a sociálních jistot. Političtí „vůdci“ listopadových událostí v roce 

1989, zejména Václav Havel a kolem něj soustředěná část tzv. „disentu“, od 

samého počátku lidem v České republice vědomě lhala. Zatímco většina 

společnosti měla nejasné představy o podobě budoucího vývoje v tehdejším 

Československu, měl právě Václav Havel představy zcela jasné, jen je vědomě 

lidem neříkal. Nebyla to pravda a láska, kdo zvítězil a určoval základní hodnoty 

společnosti. Byli to ti, kteří cíleně tvrdou rukou budovali neoliberální 

kapitalistickou společnost, kde pod rouškou mravních hodnot existuje pouze 

jediné měřítko – soukromý zisk. 

Mimo jiné prohlášení tvrdí, ţe majetek nahromaděný během 40leté vlády KSČ 

se podařilo během následujících 20 let rozkrádst, místo ţádané neutrality 

republika byla zataţena do NATO, lidské zdraví i právo na vzdělání se staly 

zboţím a z ideálů demokracie zůstala jen pouhá fráze. 

Nedivím se, jestli se nestačíte divit. Ovšem tato znaha o nový kabát není 

nepodobná následujícímu oznámení: 

Největší světový řetězec rychlého občerstvení McDonald's se v Německu mění. 

Místo charakteristické červené barvy bude zelený. Firma tak chce ukázat, že jí 

záleží na životním prostředí. "Po dokončení rekonstrukcí bude v interiéru 

převažovat spíše spousta zeleně než červená barva. Je to také důkaz úcty k 

životnímu prostředí," uvedl Holger Beeck z německé pobočky.  

McDonald's, známý symbol velmi nezdravého ţivotního stylu škodící jak 

osobnímu zdraví tak ţivotnímu prostředí se prostě přemaluje na zeleno a 

problém je vyřešen. KSČ si přidá do jména písmenko, rudou hvězdu zaokrouhlí 

na dvě nevinné třešničky, a problém minulosti je vyřešen.  

To vše by byly problémy kdesi za oceánem, tisíce mil vzdálené od problémů 

CCBA – ústavou oficiálně nepolitické organizace, kdyţ bych na internetu také 

neobjevil, ţe KSČM bude volit aţ 15% voličů. Chápu, ţe osobní pohodlí a 

lenost vede mnoho občanů do sítí pana McDonalda. Nechápu, jak slabou paměť 

musí mít ti, co skončí v síti KSČM.  

Ať uţ je to z ekonomických, politických nebo ekologických důvodů, další 

immigrační vlna ze staré vlasti není vyloučena. Existence CCBA pomohla vám. 

Podporujte ji, aby tady byla, kdyţ by se KSČM povedlo uplaťnovat svou 

interpretaci absolutní pravdy a lásky. 

 Joe Dobrovolný, CCBA president 
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PROGRAM  AKCÍ  KČSPJ 
 

ZIMA 2009 
 

 

December 6, 2009 Mikulášská zábava pro děti. 

/St. Nick‟s Party for Kids, 2pm/ 

December 31, 2009 Silvester, 7pm 

January 16, 2010 Movie & Dinner: Líbáš jako 

Bůh, /You Kiss Like a God/ 

6pm, ang.titulky 

January 30, 2010 Voices Within Walls – theatre 

/CSSK function/ 

Feb. 13, 2010 Maškarní ples, /Maskarade 

Ball/ - dinner & dance, prize for 

best costume, door prize, 6pm, 

tickets $20 / person 

Feb. 28, 2010 CCBA Annual Election 

Meeting, 2pm 

March 13, 2010  Dinner & Movie (TBA)  

March 27, 2010 ‟Toulavá kamera‟ s Frankem 

Kříţem, 7pm 

========================================= 
Tickets for all Dinner/Movie evenings are: 

CCBA members  $12,  Non members  $17 

Vstupné na všechny „Večeře s filmem‟: 

členové KČSPJ jen $12, nečlenové $17 

Pro rezervace na všechny akce volejte do Klubu, tel.č. 589-7483, 

nebo Věrce Praţákové, tel.č. 663-1601 nebo na prazakv@mts.net 
 

Těšíme se na Vaši účast! 

Tešíme sa na Vašu účasť! 
Oznamy na naše filmové večery a další klubové akce najdete na 

webových stránkách KČSPJ a vyvěšeny na klubové nástence.  

mailto:prazakv@mts.net
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Srdečné pozvání na 
 

SILVESTROVSKOU ZÁBAVU 
v KČSPJ, 154 McKenzie St. 

 
 

KDY?                   31. prosince v 7 hodin 

ZA KOLIK? $25 na osobu 

CO K JÍDLU? Vepřová pečeně, knedlík, 

zelí, šampaňské na 

půlnoční přípitek  

CO MOHU VYHRÁT? Door prize 

CO MOHU OČEKÁVAT?   Tanec, výbornou hudbu všeho 

druhu (dle možnosti i na přání), spoustu dobré zábavy, 

příjemnou atmosféru, půlnoční líbání bez limitu ...  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení prátelé!  

Zajistěte si vstupenky předem v klubovém baru a to osobně nebo 

telefonicky na čísle Klubu 589-7483, nebo u pani Věry Pražákové na 

663-1601, nebo na prazakv@mts.net 

Rezervace vstupenek nám velice usnadní přípravu večera. Za 

pochopení vám předem děkujeme. 
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CCBA vás pozýva na večeru a nový český film 
 

 
Komedie/Romantický  

Obsah 

Helena Altmanová je sympatická profesorka francouzštiny a literatury na 

gymnáziu. Patří k oblíbeným pedagogům, díky zdravému nadhledu si rozumí se 

studenty i kolegy ve sborovně. Daleko nepředvídatelnější okamţiky ji však 

čekají v osobním ţivotě. Rozvětvená rodina k tomu poskytuje dostatek 

příleţitostí. Souţití v jednom bytě s bývalým manţelem, úspěšným spisovatelem 

Karlem, problémy ovdovělé sestry Kristýny, manţelské karamboly syna Adama 

i pozdní lásky babičky Alţběty - to všechno Helenu zaměstnává natolik, ţe jí na 

vlastní ţivot a vlastní city jaksi nezbývá čas. A přesto jednoho dne přijde to, co 

obvykle přichází, kdyţ uţ jsme na sny rezignovali. Helena se za pohnutých 

okolností seznámí s lékařem záchranné sluţby Františkem. A úplně normálně 

a naplno se zamiluje! Začíná 

bouřlivý příběh plný vášně, 

rozchodů a návratů, v němţ 

zamilo-vané dvojici 

komplikují vztah plánovitě či 

nepláno-vaně jak partneři, 

tak další členové rodiny.  

♠ 
Reţie: Marie Poledňáková 
Hrají: Kamila Magálová, Jiří 
Bartoška, Eva Holubová, Oldřich 

Kaiser, Nela Boudová, Roman 
Vojtek, Jaroslava Adamová, Arnošt 
Lustig, Martha Issová, Karel Šíp, 
Naďa Konvalinková, Václav 
Postránecký, Milan Šteindler, 
Barbora Hrzánová, Sandra Pogo-
dová, Lucie Bílá, Michaela Maure-
rová, Michal Gulyáš, Dana Moráv-
ková, Jan Dolanský, Jaroslava 
Hanušová, Jiří Knot, Oskar Hák, 
Jan Antonín Duchoslav, Jakub 
Grafnetr, Filip Antonio, Karel Holas 
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UNIQUE CCBA EVENT 
 

Maškarný ples 
Mascarade Ball 

FEBRUARY 13, 2010 
at 6pm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čo vás čaká na Maškarnom plese? 
Výborná domáca večera 

Dobrá hudba 

Tanec a zábava 

Cena za najlepší kostým 

Vyžrebovaná cena za účasť 

What can you expect ? 
Delicious home-made dinner, 

dancing, good music, lots of fun,  

Prize for the best costume, Door 

 prize, and more… 

Tickets – $20.00 

 

DO NOT MISS THE EVENING OF FUN! 
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ŘÍČKA ZIMA 2009 
 
Vydanie tejto publikácie bolo umoţnené nasledujúcimi sponsormi:  

Magna -Tech Graphics Inc. -  príprava a dizajn titulnej stránky   

B/W Data Imaging – tlačba  
 

Příspěvky na Říčku    ($)  Příspěvky na Klub 
Irena A. Wagner 40.00  K. & M. Bulandra  20.00 
Míša Císař  20.00  Bird’s Hill piknik  60.00 
Milada Ţítková  10.00  Toulavá kamera‘Praha’  74.00 
V. & V. Praţák   20.00  Film Chalupáři I. & II.  44.00 
D. & P. Juren   50.00     
B. & T. Hlas  20.00 
Dana  Debnárová 20.00   
Anna Němečková 20.00   
Dr. B. & L. Procházka    15.00 
Frank Kříţ 30.00  Lenka Storzer  -   reklama do 
Tonka Jeţík  20.00  Říčky Zima 2009 100 
  

 
Obnovené členství - CCBA 2010 
Blaţena Vidová, Jane Orihel, Danka Orihel, Frank Kříţ 
 

 

PPoodděěkkoovváánníí  nnaaššiimm  ddoobbrroovvoollnnííkkůůmm  
 
Podzimní piknik  v Birds Hill parku:  Marcela a Tonda 
Štědronský, Slávka a Ernie Haverdovi, Eva Stracená, Karel 
Bulandra   
 
Toulavá Kamera ‘Praha’: Mr.Bill Randa, Hon. Konzul ČR, Slávka 
a Ernie Haverdovi, Jarka Chaloupková, Karel Bulandra, Tonda 
Štědronský, Věra Praţáková 
  
Večeře a film Chalupáři I. & II.: Slávka a Ernie Haverdovi, Miluš 
a Karel Bulandrovi, Eva Vaňková, Iveta Mullerová, David Novák, 
Věra Praţáková, Jarka Chaloupková  
 
Toulavá Kamera ‘Aljaška’:  Ernie a Slávka Haverdovi, Jarka 
Chaloupková, Karel Bulandra 
 

Děkujeme Věre Pražákové za její ochotu a pomoc s distribucí 
Říčky.  
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Děkujeme: 
 

  Jirkovi Ţítkovi za dotaci praţců k úpravě dvorních prostorů 

  Rodině Mucskové za dotaci sekačky na trávu 

  Evě Stracené, Zuzce Kováčové a Dáši Ţaludové za  
    přípravu výborných bramborákových večerů v baru 

  Karolovi Paličkovi, Joe Dobrovolnému a Karlovi Bulandrovi  
za koupy a instalaci venkovní bezpečnostní kamery  
a monitoru pro parkoviště klubu 

  Joe Dobrovolnému, Karlovi Bulandrovi, Evě Stracené, 
Ernimu a Slávce Haverdovým, Věře a Vencovi Praţákovým 
za přestěhování věcí ze sklepa do nového skladovacího 
 prostoru 

  Michalovi Baďurovi za ochotný dovoz zboţí z Ontaria 
 

  

PPoodděěkkoovváánníí  

  
Vřelé díky Lence Storzerovej z Viktorie, www.czech-
books.com, za zaslání bohatého daru - velkého balíku s 
kníţkami a CD-čkama pro naše děti.  
 

Seznam dárků: 

 4 DVDs s pohádkami pro malé děti, cartoons.(DVDs 

pracují jenom na DVD player který má Region 2 

 4x  Chováme zvířátko” 

 3x  Paci, paci pacičky, leporelo 

 4x  Poznáš různá zvířátka, leporelo 

 3x  Kdo žije v lese 

 2x  Dětská říkadla 

 2x  Barevné pohádky, skládanky 

 2 x elektronické hry pro starší dětičky, Duhová rybička a 

Alenka v říši divů 

 2x  Šípková Ruţenka 

 11x  pohádky na CD 
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CCBA PIKNIK 2009 
This year‟s picnic at Joe Dobrovolny‟s farm was a great successThe attendance 

was high and the amount od delicious food exceeded our expectation. Roasted 

pig was tender and juicy, and the salads and other side dishes wonderful. There 

was, of course, an unlimited assortment of home made goodies, and a variety of 

wines, beer and soft drinks. The weather also cooperated: day was sunny and 

warm. The evening wouldn‟t be complete without our traditional bone fire, 

around which we gathered, talked and laughed till late hours of the night.  

Dear participants, Thank you for contributing into the collection box, which 
exceeded the expenses, so $100 was sent to the C R for Flood relief fund.  J. D. 

Arrival    President’s welcome  

Do not mess with me!    Eating 

 



11 

Spomíname 

 
Vianočný pozdrav z Moravy od našej bývalej prezidentky, Betty Dobrovolnej 

Progresívna, rešpektovaná a obľúbená prezidentka, ktorá priniesla mierumilov-
nosť a pohodu do našej organizácie. Na fotografii je so svojimi partnermi z biznisu 

   
So smútkom v srdci spomíname na nášho bývalého prezidenta, Josefa 
Zemčáka, ktorý musel opustiť tento svet tak mladý a nebolo mu dopriate, aby 

uskutočnil všetko, čo si v ţivote naplá-noval a vysnil. Jeden z jeho posledných  
a dôleţitých 
plánov bolo 
vyuţiť svoje 
skúseností a 
organizačné 
schopností na 
zabezpečenie 
úspešného 
pokračovania 
našej organi-
zácie.Vieme, 
ţe by nás 
nebol sklamal. 
Česť jeho  
pamiatke. 

 

 



12 

SPRÁVY A OZNAMY 
Webová adresa KČSPJ:   www.czechslovakbenevolentassoc.ca 

Informácie o ČSZK odbočkách zdruţenia nájdete na adrese: www.cssk.ca 

Velvyslanectví České republiky v Ottawě:  http://www.czechembassy.org/ 

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky: http:// www.slovakembassy.com 

=============================================== 
Zrušené volby do poslanecké sněmovny parlamentu ČR. 

Generální konsulát České republiky v Torontu upozorňuje, ţe v důsledku nálezu 

pléna Ústavního soudu ze dne 10. září 2009, kterým byl zrušen ústavní zákon 

č.195/2009 Sb, se volby do poslanecké sněmovny Parlamentu České 

republiky v ohlášeném termínu 9.- 10.října 2009 neuskuteční.   

Zastupitelské úřady České republiky v Ottawě, Torontu a Montrealu opět 

přijímají ţádosti českých občanů o zápis do zvláštních seznamů voliču. Lhůta 

pro zápis do seznamu vyprší 40 dní před datem voleb. Voličské průkazy, o které 

čeští občané poţádali v souvislosti se zrušenými volbami, nebudou vydány.  

 

Zmírnění majetkových křivd občanům České republiky za nemovitý majetek, 

který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním 

postoupením Svazu sovětských socialistických republic Velvyslanectví ČR v 

Ottawě oznamuje, ţe dne 1. října 2009 nabyl účinnosti zákon č. 212/2009 Sb., 

kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý 

majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím 

smluvním postoupením Svazu sovětských socialistický republik. Nárok na 

vypořádání uplatní oprávněná osoba formou písemné ţádosti u povinné osoby v 

zákonné lhůtě nejpozději do 31. prosince 2012, jinak nárok zaniká. 

Povinnou osobou v předmětné záleţitosti je stát, za který jedná Ministerstvo 

vnitra České republiky. Příslušným útvarem na MV ČR je odbor správy 

majetku. Oprávnění občané České republiky zasílají ţádosti o odškodnění sami 

na adresu: 

Ministerstvo vnitra ČR, P.O.BOX 21/OSM, 170 34 Praha 7, Česká republika 

Úplné znění zákona naleznete na webových stránkách českého velvyslanectví v 

Ottawě www.mzv.cz/ottawa 

 

28. ŘÍJNA – DEN VZNIKU SAMOSTATNÉHO 

ČESKOSLOVENSKA 
Váţení přátelé, podzimní příroda v mnohých z nás navozuje pocity nostalgie, ale 

toto období je také pro nás krajany obdobím svátečním, kdy si připomínáme 

jednu z nej-významnějších událostí v českých dějinách - vznik samostatného 

Česko-slovenska. Generální konzulát České republiky v Torontu si tuto událost 

důstojně připomenul. Ve středu, 28. října 2009 byla v pravé poledne za 

doprovodu státní hymny slavnostně vztyčena státní vlajka ČR. Obřad proběhl na 

jihovýchodním rohu torontské radnice na vyvýšené terase, a poté následovala-

recepce v prostorách torontské radnice. 

 czechevents.toronto@gmail.co 

http://www.czechslovakbenevolentassoc.ca/
http://www.cssk.ca/
http://www.czechembassy.org/
http://www.slovakembassy.com/
mailto:czechevents.toronto@gmail.co
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PROFESSOR TONY MARTINEK AND WRITER PAUL WILSON 

AWARDED WITH GRATIAS AGIT 2009 
On Friday, October 2, 2009, Cerninsky Palace in Prague, the Minister of Foreign 

Affairs of the Czech Republic, Jan Kohout, awarded 11 persons and 

organisations the Gratia Agit Award, for the promotion of the good name of the 

Czech Republic abroad. Among the awarded were Canadians Antonin Martinek, 

college professor; and Paul Wilson, Canadian journalist, writer and musician.  
 

The Embassy of the Czech Republic in Ottawa proudly presents the photo 

exhibition "1989 as seen by photographers" commemorating the dramatic and 

outstanding events of the Velvet Revolution and the 20th anniversary of the fall 

of communism in Central and Eastern Europe. The exhibition will be presented 

in Library and Archives Canada from November 19 till December 6, 2009. 

http://www.mzv.cz/ottawa/en/news_and_events/index.html 

 

The CZECH EMBASSY in Ottawa  
in cooperation with the Saint Brigid´s Centre for the 

Arts and Humanities, cordially invites all classical 

music lovers to join us at a special concert performed 

by the Zemlinsky Quartet on the occasion of the 20th 

anniversary of the Velvet Revolution and the 

National Day of the Czech Republic. Program: 

Haydn, Janacek, Zemlinsky 

Tuesday, November 17th, 2009, 7.30 p.m. Saint 

Brigid´s Centre for the Arts and Humanities 

 
 

Z redakčnej korešpondencie 

♠Ahoj Danko, 

Teď jsem prošla vaší novou Říčkou. Pěkně udělaná, článek od prezidenta je 

velmi informativní … děkuju. Zdraví  Lenka Storzer 

♠Váţení priatelia,  

Sme mladá slovenská rodina s dvomi malými synmi. Pred pár mesiacmi sme sa 

prisťahovali do Winnipegu. Radi by sme sa zoznámili s nejakými slovenskými 

alebo českými rodinami. Budem vďačný za akýkoľvek kontakt. 

Ďakujem.  Marian Kotrec 

♠Dobrý den, jmenuji se Petr Klinovský, jsem historik a zároveň redaktor 

policejního serveru Policista.cz. V současnosti organizuji zřízení pamětní desky 

pro československého četníka a pilota RAF, který v roce 1948 uprchl před 

komunismem nejspíše do Kanady. Touto cestou bych Vás chtěl poprosit, zda by 

mi Vaše publikace nemohla poskytnout pomoc při hledání jakýchkoli informací 

o Jaroslavu Kamarádovi nebo o jeho příbuzných, ţijících v Kanadě. Můj krátký 

článek o Jaroslavu Kamarádovi, zveřejnený na stránkách našeho serveru najdete 

zde:  http://www.policista.cz/clanky/reportaz/na-zemi-i-v-oblacich-517/ 

Předem děkuji za odpověď a za jakoukoli pomoc. Petr Klinovský 

http://www.mzv.cz/ottawa/en/news_and_events/professor_tony_martinek_and_writer_paul.html
http://www.mzv.cz/ottawa/en/news_and_events/professor_tony_martinek_and_writer_paul.html
http://www.mzv.cz/ottawa/en/news_and_events/index.html
http://www.policista.cz/clanky/reportaz/na-zemi-i-v-oblacich-517/
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Community news 
►Gratulujeme Evě Sailerové k obdrţení "stříbrné medaili"  od Generálního 

konzula ČR, Richarda Krpáče,  za výraznost ! Noviny Satellit uvádí: "Pani Evě 

Sailerové, nejvý-raznější osobnosti krajanské komunity ve Winnipegu a 

předsedkyni ČSSK."---------------------------------------------------------------------- 
►Saturday January 30 2009 in the Auditorium of Canadian Mennonite University, 500 

Shaftesbury Blvd., Winnipeg, se bude konat divadlo  VOICES WITHIN WALLS. 

Dramatized testemonials of actual victims of communist regimes from around the world - 

Belarus, Cambodia, China, Czech Republic, Slovakia, Tibet, and more. Fundraising 

Event for the 'Memorial to Victims of Totalitarian Communism'; Evening 

commemorating the 20th anniversary of the fall of the Berlin Wall and the end of the 

Cold War. Sponsored by the Winnipeg Branch od CSSA in Canada, with Charles S. 

Coffey, Hon. Chair of Toronto fundraiser event in attendance and with support of Jason 

Kenney, Minister of Citizenship, Immigration and Multiculturalism. Details will be 

mailed in January 2010. 

►V dňoch 13-15 novembra sa vo 

Winnipegu uskutočnila výstava Art 

Show & Sale, ktorú usporiadal Local 

Colour Art Group. Výstavy sa 

zúčastnila aj naša krajanka, 

talentovaná fotografka, Jana Wenzel, 

ktorá za posledné tri roky získala 

odmenu vo svojej kategórii. Priná-

šame vám ukázku z jej fotografickej 

tvorby.  

◄ 
 
 

 

Výstavu navštívili mnohí winnipegskí  krajania, 

medziinými aj Adriana Suvér s dcérkou Gabrielou a 
svokrou, pani Suvérovou zo Slovenska.▼ 

♠ Krásny vianočný pozdrav celej.slovenskej 
a českej komunite vo Winnipegu posiela 
rodina Suvérová 
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SPRÁVY Z DOMOVA 
 

Co má společného listopad 1939 s listopadem 1989? 
15. listopadu 1939 se 
tisíce lidí zúčastnily 
pohřbu medika Jana 
Opletala, který podlehl 
zranění utrpěnému při 
nepokojích 28. října. 
Poslední rozlou-čení s 
Janem Opletalem se 
změnilo v demonstraci  

 
proti německým okupantům. Pro ně se ale 
dva dny na to stala záminkou k represím - 
několik stovek studentů bylo zatčeno a 
odvezeno do koncen-tračních táborů, 9 jejich 
představitelů popraveno a české vysoké školy 
uzavřeny. 

              Jan Opletal 
 

 
Na 17. listopad 89 se vzpomínalo 
vážně, nostalgicky i s recesí 
Česká republika si v úterý připomněla dvacáté výročí sametové revoluce. U 
příležitosti pádu komunistického režimu v tehdejším Česko-slovensku se konala 
řada akcí. 

17. listopad není v českých dějinách spojen jen s rokem 1989, ale také s 
letopočtem 1939. Tehdy došlo po pohřbu Jana Opletala, studenta zastře-
leného při protinacistických demonstracích, k dalším vystoupením proti 
německým okupantům. Nacisté reagovali zatýkáním studentů, 
popravami a uzavřením českých vysokých škol.  
 
Na události let 1939 a 1989 vzpomínal u Hlávkovy koleje i prezident 
Václav Klaus. Zdůraznil propojení obou událostí a varoval, ţe se stále 
rodí nové zhoubné ideologie, které mají stejné základní charakteristiky, 
jako měly nacismus a komunismus. "Takové ideje se v různých 
podobách rodí stále. Mohou být na první pohled mírnější, méně 
agresivní a méně přímo-čaře brutální neţ byla ideologie nacis-tická nebo 
komunistická. Ale jejich strukturální charakteristiky jsou obdobné."  
 
Většina vzpomínkových akcí se týkala 17. listopadu 1989. Lidé se 
shromaţďovali především na praţské Národní třídě, poloţit věnec nebo 
zapálit svíčku tam přišli také politici. Prezidenta Klause uvítalo 
skandování jeho jména ale na druhé straně také výkřiky a pískot 
odpůrců. Václav Havel na mezinárodní konferenci Cesta z okovů,  
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v popředí zleva senátor Karel Schwarzenberg 
a premiér Jan Fischer, foto:ČTK . 
Největší oficiální akcí byla konference v 
Senátu nazvaná Cesta z okovů. Sjeli se na ni 
představitelé parla-mentů zemí bývalého 
socialistického bloku a účastníci listopadových 
událostí. Ty, kteří za svobodu bojovali a uţ 
neţijí, připomněl na konferenci exprezident 
Václav Havel. Mezi jinými zmínil Václava 
Bendu, Josefa Kemra či Anastáze Opaska.  
Společný boj Čechů a Slováků za svobodu 
zdůraznil předseda Národní rady Slovenska 
Pavol Paška. "Je to krásný důkaz toho, ţe 
jsme si revoluci vybojovali spolu bok po boku 
Češi a Slováci v bývalé ČR. Je to ale zároveň i 

důkazem toho, ţe Češi a Slováci jsou bratrskými národy a ţe nás pojí 
daleko víc neţ jen společné historické milníky." Předseda Senátu 
Přemysl Sobotka přečetl na konferenci tzv. Praţskou výzvu. Zazněla 
také myšlenka, ţe popírání a zlehčování zločinů komunismu a nacismu 
by mělo být v Evropě postihováno stejnou měrou.  
"Ta deklarace, kterou jsem vyhlásil jasně říká: nezapomínejme na to, 
sdělme našim kolegům, kteří nikdy neproţili totalitní systém typu 
komunismus, aby chápali, ţe my jsme velmi citliví na jakékoliv 
porušování svobod na jakékoliv regulace. Samozřejmě je tam výzva k 
tomu, ţe musíme uţ v zárodku potírat jakýkoli extremismus, nesmíme to 
bagatelizovat."  
Stejně jako před dvaceti lety se v podvečer vydal průvod z praţského 
Albertova na Národní třídu. Akce, které se zúčastnilo několik tisíc lidí, 
byla zakončená velkým koncertem. Oslavy sametové revoluce 
narušovali pravicoví extremisté, došlo i ke střetům z policií a téměř 
padesát lidí bylo zadrţeno. Večer pak na Václavském náměstí studenti  
z iniciativy Inventura demokracie pořádali happening, na kterém vyzývali 
lidi, aby se více zajímali o politiku a aktivně se do ní zapojili. Podpořil je i 
bývalý prezident Václav Havel:    "Já si váţím této studentské iniciativy 
právě proto, ţe zdůrazňuje nutnost, abychom kaţdý, všichni občané, se 
veřejně angaţovali, brali na sebe svůj díl odpovědnosti. Abychom se 
politiky nebáli, ale naopak do ní chtěli vstoupit v zájmu nás všech, aby 
byly poměry lepší neţ jak se nám dneska zdají být."  
Pád komunismu si váţně i s recesí připomínali lidé i v dalších městech  
vzpomínalo se a zazněla i kritika současné politiky. Brnem prošel 
lampionový průvod, v Ostravě vyrostlo Totalitní městečko, kromě 
promítání dokumentů nebo shlédnutí výstavy o listopadu 1989 v Ostravě, 
si zájemci mohli vyplnit třeba ţádost o devizový příslib nebo se zapsat do 
pořadníku na auto. Podobná akce proběhla i v Plzni.`` 
Martina Bílá, www.radio.cz  

http://www.radio.cz/
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“SAMETOVKA” 
Český kalendář, Praha 

Je to moţné, ţe od 17. listopadu 1989 je to uţ dvacet let? A ţe stále 

tápeme, kulháme za tzv. rozvinutými demokraciemi i za první 

republikou? Dovolte mi malou osobní vzpomínku: Se svou sestrou Lídou 

jsme stály v mrazu na Letné mezi tisíci lidí a křičely radostí, kdyţ na 

pódium u Sparty přišli a mluvili Václav Havel, Václav Malý, Jaroslav 

Hutka s kytarou a další protagonisté tzv. sametové revoluce. S 

desetiletým synem Markem jsem chodila na Václavské náměstí cinkat 

klíči, poslouchat proslovy, písničky, které do té doby byly zakázané, 

tleskat a řvát, mačkat se v davu a I bát se, ţe přece jen milicionáři a 

komunističtí policajti do nás začnou střílet... 

Následovaly události, které lépe popíší historici neţ já. Já jsem si zaloţila 

vydavatelství a radostně a svobodně jsem začala tzv. podnikat. Dařilo se, 

nedařilo, ale doba to byla zpočátku krásná. To nadechnutí svobody po 

létech útlaku, to jsem vnímala moc šťastně. Ale i naivně. Kdyţ jsem 

jednou přijela do tiskárny vlastní škodovkou pro nové výtisky Českého 

dialogu a nemohla jsem se dostat na dvůr kvůli nějakým haldám rumu, 

zrušila jsem s nimi spolupráci, ,,protoţe si ani neuměli zamést na 

dvorku”. Stejně tak jako s další tiskárnou, kde nedodrţeli termín, protoţe 

tiskař šel k zubaři. Myslela jsem, ţe všichni jsou šťastni jako já a budou 

se snaţit pracovat pořádně. To jsou samozřejmě prkotiny, horší byl vývoj 

politické situace, kterou moc nechci popisovat, protoţe by mi z toho bylo 

velmi špatně. Snad jen to, ţe kdyţ jsem putovala tři měsíce po Austrálii 

koncem roku 1996, na svých besedách mezi krajany jsem vášnivě bránila 

naši vládu tak, ţe by mi za to měla platit zlatem. Kdyţ jsem se pak 

začátkem roku 1997 vrátila, nestačila jsem se divit. 

Začaly totiţ na veřejnost pronikat první skandály, první obviňování z 

korupce apod. Václav Klaus byl vystrčen ze své pozice, Ruml s Pilipem 

zaloţili svoji stranu atd., atd., která uţ dnes není. Od té doby se skandály 

s korupčním podkladem mnoţily přímo geometrickou řadou. Banberský 

kufřík, Berdychova parta, házení svázaných mrtvol (svědků v aféře 

petrolej či nafta) do Orlíka, exkluzivní byty našich volených zástupců, na 

které si půjčili neznámo kde, útěky stíhaných (tedy údajně) osob 

podezřelých z korupce, krádeţí a vraţd do zahraničí (např. ,,pirát z 

Prahy” či Radovan Krejčíř), střílení nepohodlných svědků jako byl 

mafián Mrázek, v poslední době mladý Kočka, jehoţ zastřelil opilý 

kamarád – miliardář a kterému rodina z oblasti tzv. světských (kolotoče a 

houpačky) vypravila honosný pohřeb za několik millionů, atd., to by 

bylo na knihu a vlastně o tom i knihy vycházejí... Čte se to jistě jako 

detektivka (já osobně na to nemám čas), ale horší je v tom ţít a vidět, jak 

naši volení zástupci jsou vtaţeni do takovýchto všelijakých 
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gangsterských skupin, které podporují svou mocí a kteří podporují zase 

na oplátku je svými podivně získanými milio-ny. Policie i justice koná 

jen do té míry, aby to zmíněným nevadilo... Já, stejně jako mnoho 

dalších občanů této země, jsme odhodili iluze a je nám líto, ţe se 

promarnila moţnost navázat na první republiku. Nejvíc je mivšak líto, ţe 

velká část občanů se chová jako ovce a opět ve volbách dává hlasy 

prolha-ným populistům. Nedávno mne uklidňovala jedna Češka, ţijící ve 

Venezuele slovy: ,,to nic není, to je ještě dobré, u nás prostě někoho 

nepohodlného pozvou na vyjíţďku lodí a on jakoby náhodou spadne do 

vody, kde se na něj vrhnou dive piraně...” 

Zhodnotí to historici, dle mého všechno zavinila většinová absence 

morálky, devastace charakterů lidí za posledních 50 let... 

Nicméně, abych nezakončila toto psaní tak smutně: já jsem tady štastná, 

cítím se svobodnější neţ před rokem 1989 a to je pro mně hodně 

důleţité... Bylo nebylo, za devatero horami atd., dál uţ to čtenáři 

pohádek znají, ale o čem budu psát, se bohuţel neodehrálo v pohádkové 

zemi, ale v naší zemi české, krásné na pohled. 

V Českém kalendáři na rok 2009 je článek šéfredaktorky Evy Stříţovské 

nazvaný s nadhledem a trochou české ironie „Sametovka“. A ten málem 

padl za oběť cenzuře. Ţe se divíte? A k tomu 20 let po znovunabyté 

svobodě. Já také. 

Paní Stříţovskou za léta, kdy píšu do Českého dialogu a do Kalendáře, ji 

znám jako slušného a obětavého člověka, a tak jsem si neuměla 

představit, ţe by napsala něco jiného o uplynulých letech neţ pravdu, i 

kdyţ samozřejmě vníma-nou subjektivně, ale vycházející z vlastních 

bohatých zkušeností nakla-datelky naprosto nezávislého časopisu. 

Vysvětlila mi, ţe na úřadě, který léta Český kalendář pro naše krajany 

odebíral, letos tak neučiní, neboť její článek uráţí a hanobí situaci v 

České republice, takţe neodstraní-li ho z kalendáře, nemají o něj zájem. 

Peníze potřebuje i nezávislý nakladatel, tudíţ nastalo dilema peníze, 

nebo článek? Kdyţ jsem text „Sametovky“ přečetla, ujistila jsem 

autorku, ţe jsem ochotna ho podepsat. A cena za jeho odstranění by 

nebyla ničím jiným neţ oním proslulým „Jidášovým grošem“. (V Bibli 

kralické to bylo 30 stříbrných.) 

Tím skončilo jakékoli uvaţování o vypuštění výše uvedeného textu z 

Českého kalendáře. Jde v něm o svobodné vyjádření jednotlivce k 

nedávné minulosti ve svobodné zemi. Neuráţí nikoho, kdo má čisté 

svědomí a ruce. Stálo by za to častěji připomínat výrok slavného, i kdyţ 

velmi rozporuplného francouzského filozofa Voltaira: 

   „Nesouhlasím ani s jediným vaším slovem, ale budu se bít za to, abyste 

je mohl vyslovit.“  Napsala  Jana Volfová      (Kalgar.listy) 

 



19 

Z kultúry 

Divadlo Commedia Poprad 
Jedno z najúspešnejších 

neprofesionálnych 

divadiel na Slovensku - 

Divadlo Commedia 

Poprad bolo vybrané, 

aby sa zúčastnilo na 

Medzinárodnom diva-

delnom festival v 

Monte-Laurier, Quebec.  

Na festivale uviedlo 

inscenáciu rovnomennej 

novely Františka Švant-

nera Malka v réţii Vlada Benka a Mariána 

Čiţmárika. Zo 77 prihlásených profesio-nálnych a 

amatérskych súborov z celého sveta postúpilo do 

finále 25 kolektívov. Divadlo sa umiestnilo vo 

svojej kategórii na druhom mieste na svete! 

Gratulujeme!!!  

Malka patrí medzi klenoty slovenskej lyrizovanej 

prózy a Divadlo Commedia ju od roku 2004 uviedlo  

v ČR, Maďarsku, Poľsku, Dánsku a v Monaku. 
Vo Winnipegu sme mali moţnosť obdivovať herecké 
výkony divadla Commedia Poprad v roku 1999, kedy sa 
nám predstavili hrou Čechova Keď muži plačú. 

 ♠  ♠  ♠ 

Zasmejme sa… 
 Vieš aký je rozdiel medzi Slovenskou a Americkou ţenou? Američanka má na rukách 

zlaté prstene, na krku perlový náhrdelník a na nohách čiţmy z krokodílej koţe. Slovenka 

má na rukách decko, na krku oţrana a na nohách kŕčové ţili.  

 Aj ţenatý muţ môţe byť šťastný. Len sa to nesmie dozvedieť manţelka . 

Ak muţ otvorí ţene dvere auta, je nové buď auto alebo ţena. 

 Nič tak neskrášli ţenu ako pár koňakov v ţalúdku muţa. 

 Sťaţuje si pán v domove dôchodcov na svoju manţelku: "Nevadí mi, ţe fajčí moje 

cigarety, pije moju slivovicu a berie mi dôchodok, ale keď si sadne k obedu a smeje sa na 

mňa mojimi vlastnými zubami, tak to uţ je moc!" 
 

Tak, ako Česi majú svoje vlastné české názvy pre mesiace v roku, tak aj my Slováci 

navrhujeme používať názvy slovenské: 

Január –  Snehopad   Júl     –      Komároštíp 

Február –Trebarum   August  –     Pláţočľap 

Marec –  Snehotop   September – Vetrofuk 

Apríl –   Blatočľap   Október  –    Listoţlt 

Máj –     Dáţďopad   November–  Listohned 

Jún  –     Slnkohrej   December –  Drvimráz  

Veď neznela by krásne veta: "Narodeniny mám až 12. komároštípa." 
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Sv. Ondřej - život a legenda 
30.11. - Svatý Ondřej byl stejně jako jeho bratr Šimon rybářem a pocházel z 

galilejské Betsaidy. Byl učedníkem Jana Křtitele a prvním učedníkem Jeţíše 

Krista. Ondřej byl vţdy mezi prvními čtyřmi apoštoly uváděnými v evangeliích 

a býval zmiňován zejména v souvislosti se zázračným nasycením pěti tisíc, kdyţ 

Jeţíše upozornil na chlapce, nesoucího bochníky a ryby. Po Kristově ukřiţování 

se vydal na sever do Řecka a Skytie. V roce 70 n.l. byl v řeckém Patrasu 

odsouzen k smrti a ukřiţován na kříţi ve tvaru X. 

Svatý Ondřej je patronem sedláků, rybářů a nevěst, dále Ruska a Skotska, bývá 

vzýván na pomoc proti dně a nejčastěji je zobrazován na kříţi ve tvaru X nebo s 

rybářskou sítí a rybami. 

Den (ale i předvečer svátku), kdy se slavil svátek svatého Ondřeje patřil mimo 

Štědrého večera k nejdůleţitějším věšteckým dnům v roce. Většina věštění mělo 

jedno společné a to, ţe se děvčata snaţila zjistit kdy nebo za koho se vdají. Proto 

není divu, ţe byl svatý Ondřej i patronem nevěst. 

 

Sv. Ondřej - zvyky a obyčeje 
V předvečer svátku zkoušívala děvčata, která se dříve vdá tak, ţe kaţdá vzala 

kousek chleba, poloţila jej na lopatu a čí kousek vzal pes jako první, tu čekala 

veselka nejdříve. 

O půlnoci na před svatým Ondřejem děvčata vstávala a chodila klepat na 

kurník, říkajíc přitom: „Kohoutku, kohoutku, zakokrhej. Muţe-li dostanu, vědět 

mi dej. Slepičky vy nechte kokotání, nekazte mi, nekazte vdávání.“.Ozval-li se 

kohout, mělo děvče naději, ţe se toho roku vdá. Ozvala-li se dříve slepice, 

znamenalo to, ţe má děvče přijít za rok opět. 

Na svátek svatého Ondřeje vzal na Příborsku jeden čtyři hrnečky a obrátil je 

dnem vzhůru, přičemţ pod kaţdý z nich předtím vloţil hlínu, chléb, hřeben a 

pod poslední prsten. Ostatní, aniţ věděli, co který hrneček skrývá, byli poté 

sezváni a kaţdý ukázal na jeden hrnek. Na ty, kteří našli pod hrnkem hlínu prý 

čekala do roka smrt, hrnek s chlebem značil zbohatnutí, hřeben nemoc a 

konečně hrnek s prstenem předvídal svatbu. 

Na Slavkovsku dívky stoupali pravou nohou na postel, přičemţ říkali: 

„Postýlko, postýlko, šlapu na tě, svaté Ondřejku, prosím tě: dé mně této noci 

viděti, co je mýmu srdcu némilejší!“. 

Jinde ten den třáslo děvče plotem a při tom zpívalo: 

„Třesu, třesu tímto plotem, všeci svatí mým ţivotem. Kde je můj milý dnes, ať 

mně tam zaštěkne pes.“. 

Také bývalo zvykem v ten zasadit do květináče větvičku a zalévat ji vodou, 

nabíranou do úst. Pokud se větvička zazelenala do Boţího hodu a vykvetla, bylo 

to pro dívku znamení, ţe se velmi brzy vdá. 

Zamilované dívky si také psaly jména nejoblíbenějších mládenců na cedulky 

a na noc si je vloţily pod polštář. Ráno pak, jakmile se vzbudily vytáhli jednu z 

cedulek a čí jméno tam bylo napsáno, ten byl dívce souzen.  
 

Úryvek z knihy  Lidové obyčeje a nápady pro šikovné ruce – Podzim. České Tradice 
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České vánoční tradice 
 

České vánoční tradice nabízejí štěstí, někdy ale i hrozí smůlou 

Podívejte se, co všechno byste měli stihnout na Štědrý den podle českých 

tradic. A pokud jste pověrčiví, na které činnosti nezapomenout a čeho se 

naopak vyvarovat. 

Co přináší štěstí a co smůlu 

Před půlnocí by se nemělo: 

• Šít a plést – myši by pak výtvor zničily 

• Prát – přináší to smůlu a neštěstí 

• Čistit chlívy a stáje – dobytek by pak kulhal 

• Psát milostný dopis – znamenalo by to rozchod 

Co naopak přináší štěstí: 

• Chléb upečený 25. prosince a vejce snesená téhoţ dne jsou prý 

kouzelná 

• Na Boţí hod vystřelit z pušky směrem k Měsíci (nedoporučujeme!) 
Autor celej strany: České Tradice  

Nechte domů dýchnout Vánoce  
K Vánocům patří neodmyslitelně bohatě nazdobený stromeček. Podle 

tradic by měl být jehličnan na Štědrý den vztyčen a ozdoben vánočními 

ozdobami. Pod strom se umisťují dárky, popřípadě Betlém, jehoţ historie 

spadá uţ do 13. století, kdy František z Assisi přeměnil jeskyni na betlém 

a nechal zde slouţit mši. První praţský betlém byl postaven kolem roku 

1560 v dominikánském kostele sv. Klimenta. 

Součástí dekorativních příprav jsou neodmyslitelně i koledy. Ty se 

zpívaly v době velkých křesťanských svátků, jako jsou Vánoce, 

Velikonoce nebo Tři králové. Postupem času se ale koledou začaly 

označovat všechny písně s vánoční tematikou.  

Dalším tradičním doplňkem českých vánoc je jmelí, které je zahaleno do 

několika legend. Jedna například tvrdí, ţe jmelí bylo kdysi strom, ze 

kterého byl poté vyro-

ben kříţ, na kterém byl 

ukřiţován Kristus. 

Všeobecně známé je 

ale to, ţe jmelí nosí 

štěstí pouze tomu, kdo 

je jím obda-rován, 

nikoli tomu, kdo si jej 

koupí sám. Políbení 

pod jmelím na Štědrý 

den prý zase zajistí 

lásku na celý rok. 
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Historie štědrovečerní kuchyně 
Znáte ten pocit, kdyţ se 

24. prosince ráno 

probudíte, váš ţaludek 

uţ na vás v koupelně 

volá hlady, ale z 

kuchyně se ozve jen 

nepříjemné "Nejez, 

neuvidíš zlaté prasátko“! 

Celodenní půst sice 

vašemu ţaludku nijak 

výrazně neuškodí, 

následná večeře o 

několika chodech by ale mohla. Rozhodněte se tedy, zda jste ochotni 

obětovat vidinu zlatého prasátka nebo dezert a talíř cukroví. Samotná 

večeře pak podléhá etiketě, ke které se zároveň váţe několik rodinných 

zvyků. K večeři by se mělo usedat tehdy, kdyţ vyjde první hvězda. 

Během ní by nikdo neměl odcházet od stolu. Podle tradice totiţ ten, kdo 

večeři opustí, do roka zemře. Nikde uţ ale není psáno, jak by se mělo 

jídlo přemístit z pánve na stůl, proto se pravděpodobně nic nestane, kdyţ 

se zvedne hospodyně vypnout plotnu nebo dovřít ledničku. 

Na tabuli by měl být přichystán jeden talíř navíc, kdyby se objevil 

náhodný host. Pod jeden talíř pak ukryjte zlatý penízek, který přinese 

nálezci v nadcházejícím roce bohatství. A aby nás peníze jen tak 

neopustily, připravte na stůl také několik šupin z kapra, které přinášejí 

štěstí. Hostina by se pak měla skládat z tradiční rybí polévky a kapra 

podávaným společně s bramborovým salátem.  

 

Svobodu kaprům! 

Hlavní roli hraje o Vánocích především kapr. Mnozí nemohou kapra ani 

cítit, jiní si bez něj Vánoce nedokáţí představit. A jak vlastně kapr k 

Vánocům přišel? Jíst na Štědrý večer rybu je v Evropě spíše rarita neţ 

tradice. Ani v Čechách ale nemá 

kapr dlouhou historii. Například 

naše prababičky 

se musely spokojit s mnohem 

chudší stravou, rybu měli jen v 

rybníkář-ských krajích a oprav-

dovou tradicí se pojídání kapra 

stalo aţ v 19. století. 

Dnes je ale kaprů dost a aby 

jich po Vánocích nějak výrazně  
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neubylo, oblíbili si lidé jejich vypouštění zpět do řeky. Mnozí odborníci 

nad tím kroutí hlavou a varují, ţe kapr nepřeţije. Buď prý zemře hlady, 

nebo nepřeţije tepelný šok. Tak či onak, kapři stále před Vánocemi 

plavou doma ve vaně a spousta lidí je radši pustí zpět do vody, neţ aby je 

vlastnoručně zabila. (České tradice) 

 

České vánoční tradice pro děvčata 
• Házení střevíce – na Štědrý den házela děvčata střevíce přes hlavu. 

Jestliţe dopadne špička směrem ke dveřím, dívka se do roka vdá. Pokud 

ale dopadne opačně, zůstane ještě rok doma. 

• Lití olova – rozţhavené olovo se vylije do nádoby s vodou nebo 

kovového lavoru a podle vzniklého tvaru by měla dívka rozpoznat, jak 

vypadá ten, jehoţ si vezme. 

• Pouštění lodiček – Do půlky skořápky vlašského ořechu se připevní 

vánoční svíčka a celá se poloţí na vodu. Lodičky se zapálenými svíčkami 

se nechají plout po vodě. Majitel lodičky, která popluje ke středu brzy 

odejde do světa, naopak ten, kterého lodička se drţí při kraji, zůstane 

ještě rok doma. 

• Patky od vánoček – pokud sebere dívka o Vánocích devět patek, do 

roka se vdá. 

• Krájení jablka – po večeři se noţem napříč přepůlí jablko. Pokud má 

vnitřní část tvar pěti nebo vícecípé hvězdy, sejdou se všichni za rok ve 

zdraví. Pokud má ale jen čtyři cípy, někdo z přítomných podle tradice 

onemocní nebo zemře.  

• Zápalky - do jablka se zapíchnou tři sirky. Kaţdá symbolizuje jednoho 

nápadníka. Ta, která bude hořet nejdéle, zastupuje mládence, kterého si 

dívka do roka vezme. 

• Cizí věci v domě – do konce roku by se měly vrátit všechny půjčené a 

cizí věci.        Autor:České Tradice 

 

PRANOSTIKY  --  PROSINEC  

►Prosinec, kdyţ je mu zima, halí se v bílý koţich. 

►Vane-li v prosinci vítr východní, špatnou naději mají nemocní. 

►Kdyţ prosinec bystří, po vánocích jiskří. 

►Mléčná dráha v prosinci jasná, bude v příštím roce úroda krásná. 

►Kdyţ v prosinci mrzne a sněţí, úrodný rok na to běţí. 

►Pošmourný prosinec, dobré je znamení pro sady, lučiny i všechno osení. 

PRANOSTIKY - LEDEN 
►V lednu za pec si sednu. 

►V lednu mráz - těší nás; v lednu voda - věčná škoda. 

►Lepší vlka pod oknem vidět neţ v lednu pluh na poli. 

►Tancují-li v lednu komáři, ať se sedlák po píci ohlíţí. 

►Není-li leden mokrý, sudy vinařů se naplní. 
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SSttaarroommeessttsskkéé  vviiaannooččnnéé  ttrrhhyy  
 

 

Obdobie Adventu si už ťažko dokážeme predstaviť bez atmosféry, ktorú 

neopakovateľne vytvára počas štyroch týždňov v predvianočnom období 

zmes dobrého jedla, pitia a zábavy. Staromestské vianočné trhy vítajú 

návštevníkov bratislavského Starého Mesta svvojimi dobrotami a 

kultúrnym programom už od soboty 25. novembra, kedy sa na 

Hviezdoslavovom námestí slávnostne rozžiaril vianočný stromček a v 

stánkoch začal prúdiť čulý ruch. 

 

Aj tento rok patrí Hviezdoslavovo námestie v Bratislave nielen 

gurmánskym špecialitám ako cigánskym, klobásam, lokšám, chutnému 

varenému vínku, grogu či punču, ale aj šikovným remeselníkom a 

bohatému kultúrnemu programu. V priestore medzi Slovenským 

národným divadlom a sochou P.O.Hviezdoslava tvorí tohtoročné 

Vianočné trhy dovedna 32 stánkov, 18 m vysoký vianočný stromček, 

drevené pódium s kupolou na kultúrny program a od 10. decembra 

pribudne aj klzisko. Vianočnú jedličku osadenú v centre trhov dostalo 

Staré Mesto sponzorsky z obce Plavecké Podhradie.  

    Stánkov s občerstvením je 15, ľudové remeslá, kde nebudú chýbať 

sviečky z včelieho vosku, med, medovina, nakladané syry, ručne 

maľované sklo, keramika či koţenné výrobky, sú obsadené 16 stánkami a 

staromestská samospráva venovala 1 stánok nadáciam, kde môţu 

prezentovať svoju činnosť. Postupne sa tu vystrieda Občianske zdruţenie 

Proti prúdu, Cirkevný zbor a Sloboda zvierat.    

    Staromestské vianočné trhy budú Starým Mestom rozvoniavať aţ do 

6. januára, no remeselné stánky skončia tak ako aj v minulom roku 

23.decembra. Reštauračné stánky budú otvorené denne od 10. hod. do 

22. hod., remeselné stánky od 10. hod. do 20. hod.. Podľa informácii z 

Miestneho úradu, záujem o prevádzku stánkov bol veľký a vyhovelo sa 

zhruba kaţdému druhému záujemcovi. 

    Sprievodným programom vianočných trhov sú aj hudobné vystúpenia 

na pódiu a mnoţstvo prekvapení. Uţ prvé prekvapenie nielen pre deti, je 

pripravené na Mikuláša 6. decembra. Návštevníkom sa na pódiu 

predstavia folklórne súbory, folkové, vokálne skupiny, detské súbory, 

mládeţnícke evanjelické súbory či spevácke zbory.   

Peter Kimijan,  referát komunikácie s verejnosťou 

 

Nebolo by krásne vidieť to na vlastné oči? 
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Čeští spisovatelé 

 Jan Amos Komenský 
(1592-1670) 

 

“Na tebe národe český a moravský, 

vlasti milá, zapomenouti nemohu, nýbrž 

tebe pokladů svých, kteréž mi byl svěřil 

Pán, dědicem činím.” 

 

“Všichni na jednom jevišti velikého 

světa stojíme, a cokoliv se tu koná, 

všech se týče.” 

 

Jméno Jan Amos Komenský se nám 

většinou spojuje se zaţitým přívlastkem 

“učitel národů”. Komenský však nebyl jen pedagog. Byl to kněz, vědec, 

literát evropského formátu, ale take politik a – řečeno dnešními termíny– 

bojovník za mír. Mimo to byl Komenský člověk těţce zkoušený dobou a 

osudem. Narodil se patrně v Nivnici na Moravě, v měšťanské rodině. 

Brzo ale osiřel, a tak se mohl začít vzdělávat aţ jako 16.-letý na bratrské 

škole. Ve studiích pokračoval v Herbornu a Heidelbergu. Po návratu se 

stal správcem školy v Přerově, pak knězem ve Fulneku, a kromě toho se 

věnoval sběru materialů pro chystanou vědeckou práci. Do jeho plánů 

však tvrdě zasáhla třicetiletá válka.  

    V roce 1620 musel prchnout z Fulneku před drancujícími španělskými 

vojáky. Přišel při tom o celou svou knihovnu i o většinu rukopisů. V 

Přerově mu za morové epidemie zemřela manţelka a dvě děti. Přesto 

však právě v tomto těţkém čase, v r. 1623, napsal jednu ze svých 

nejvýznamnějších a take literárně nejbriliantnějších prací, Labyrint světa 

a ráj srdce. (tiskem 1631). Tato trpká a sţíravá kritika společnosti je 

jedním z nejlepších děl, jaká byla v starších dobách v češtině napsána: 

jeho jazyk je ţivý, bohatý a dramatický a jasně dokazuje kvality češtiny 

jako uměleckého prostředku.  

    Kdyţ musel J. A. Komenský v r. 1628 definitivně opustit Čechy, 

vybral si za svou novou “základnu” polské Lešno, důleţité středisko 

českých exulantů. Osud ho ale během tamního pobytu zavál i do 

Londýna, Elblagu, Šarišského potoka. V těchto letech se nevzdával 

svého úsilí o poloţení základů české vědy – připravoval např.velký 

latinsko-český a česko-latinský slovník a chystal řadu dalších prací. 

Pedagogické spisy psal jak česky (Informatorium školy mateřské), tak 

latinsky. Janua linguarum reserata, Brána jazyků otevřená (1631) je 

vlastně malou encyklopedií, tedy víc neţ jen jazykovou učebnicí; na ní 
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nadvazuje i Orbis sensualium pictus, Svět v obrazech (1658), coţ byla 

původně učebnice latiny, která se stala vzorem pro jazykové učebnice 

vůbec. Základy pedagogiky jako vědního oboru pak Komenský poloţil 

ve svém díle Didactika magna, Velká didaktika (1657), jímţ se stal 

proslulým a které bylo přeloţeno do všech evropských jazyků.  

    Biskupem Jednoty bratrské se Komenský stal v roce těţkém nejen  

pro Jednotu, ale i pro české země vůbec: v r. 1648 byl uzavřen 

westfálský mír, který definitivně přiřkl Čechy Habsburkům a pro 

protestantské uprchlíky znamenal konec nadějí. Komenského v té době 

zasáhlo i osobní neštěstí, smrt druhé manţelky. Pocit zklamání a 

beznaděje vyjádřil v díle Kšaft umírající matky Jednoty bratrské. 

(1650).  

V roce 1656 Komenský odešel z Lešna, po poţáru, který prakticky 

úplně zničil město a s ním i jeho knihovnu, rukopisy a tiskárnu Jednoty 

bratrské. A tak musel se svou prací uţ podruhé začínat prakticky od 

začátku. Pak se usadil v Amsterodamu, kde se nadále věnoval vědecké  

a pedagogické činnosti, především pak přípravě ambiciózního projektu 

pansofického (vševědného) díla Všeobecná porada o nápravě věcí 

lidských.  

    Tímto dílem chtěl Komenský završit své celoţivotní snahy o 

systematizaci celého lidského vědění a zároveň shrnout své představy o 

zlepšení stavu světa pomocí výchovy a vzdělávání; náročný projekt však 

nedokončil. Zemřel v roce 1670 v Amsterodamu. 
Z knihy Čeští Spisovatelé od Veroniky Volhejnové 

 

 

Umírat se má na lačno 
     „Zvu vás do svého ţivota a myslím, ţe se v dějinných zákoutích budeme 

potkávat. Šli jsme po stejných cestách...“ říká autor Milan Matějček na záloţce 

své kníţky „Umírat se má na lačno“. „Pokud to nyní poloţíte zpět na pult, stejně 

pro kníţku příjdete později. Kamarádi vám o ní řeknou“, pokračuje. Nejsem 

kamarád ani pana Matějčka a ani většiny z  vás, nicméně vám o této vzácné 

knize říci musím. Vyrazila mi totiţ dech a stala se jedním z oněch několika 

literárních skvostů, které zaujímají permanentní místo na mém nočním stolku. 

     Psaní má, podle Hemingwaye, tři rozměry: přítomnost, neboli děj, minulost, 

čili dějovou motivaci, a budoucnost, neboli důsledek děje. V opravdové 

literatuře ale existuje ještě čtvrtý rozměr, kterým je podle Arnošta Lustiga duše 

člověka do psaní vloţená. Pouze pokud je autor schopen vdechnout do svého 

příběhu duši pak jeho dílo tohoto rozměru dosahuje. Jenom pak se literatura 

stává citovou pamětí člověka a ve čtenáři otevírá niterně povědomé rozměry 

jeho vlastního ţivota skryté pod slupkou okoralosti všednodennosti.  

     Jiţ od prvních řádek prvotiny třiasedmdesátiletého autora, kterou jsem si 

zakoupil  pro její zajímavý titul (protoţe jsem zatím nečetl ţádné oslavné 
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odborné recenze, které si rozhodně zaslouţí), jsem si uvědomil, ţe tenhle ţivotní 

příběh onu čtvrtou dimenzi jednoznačně má a celou knihu jsem přečetl se skoro 

zatajeným dechem. Jaký úţasný jazyk, myšlenky, příběh – autor popisuje svůj 

ţivot od válečného dětství na Malé Straně a jihočeské vesničce, přes politické 

perzekuce totality  a pozdějšího přeţívání „normalizace“  sedmdesátých let aţ 

do okamţiku rozhodnutí k odchodu do emigrace v letech osmdesátých -  a navíc 

jaká vytříbená stylistická úspornost  Kaţdá věta, vycizelovaná do vybroušeného 

diamantu, vyjadřuje souvislosti, které by bylo moţno rozvést na mnoho stran 

textu. To uţ ovšem autor ponechává na čtenáři, on pouze stimuluje, naznačuje, 

nedělá závěry. Za kaţdým odstavcem cítíme ony desítky stránek poznámek a 

předcházejích verzí textu, které autor dokázal zcuknout do toho nejdůleţitějšího, 

nejčistšího a tedy nejsilnějšího. Podle mého, odborně neerudovaného, názoru 

vášnivého čtenáře a milovníka kníţek, je tento vstup pana Milana Matějčka do 

literatury jedním z nejsilnějších svědectví o ţivotě Československa ve druhé 

polovině dvacátého století, které jsem kdy četl. Tahle kníţka by rozhodně nemě-

la chybět v ţádné knihovně českého nebo slovenského exulanta. A měli by ji  

číst i všichni, kteří neodešli a nebo se narodili později. Aby k znalostem historie 

přidali onu nesmírně důleţitou dimenzi paměti citové. 

     My, kteří ţijeme teď v Kanadě jsme nyní i spoluobčané pana Milana 

Matějčka a v jeho osudech najdeme zaráţející paralely ţivotů svých. A tak mi 

dovolte, i kdyţ nejsem onen zmíněný  kamarád, přece jenom Vám vřele dopo-

ručit brzkou návštěvu  internetového knihkupectví Lenky Storzerové z Viktorie. 

V přehledných regálech jejích úţasně efektivních webstránek  (www.czech-

books.com) si kníţku můţete zakoupit a ušetřit si tak námahu s těţším 

zavazadlem při Vaší příští cestě do staré vlasti. Přijde Vám překrásně a s láskou 

zabalená aţ ke dveřím skoro dříve, neţ přestanete prohlíţet ty dlouhé řady 

nabízených krásných kníţek, CDček a DVD.  

 Dr. Josef Skála, Vancouver 

Knihu moţno objednať u Lenky Storzer,  www.czech-books.com 

 

Danielle’s  pick 
Dan Brown: The Lost Symbol  - A thriller with a spell-

bounding re-examination of 2,000 years of religious history.  

Linda Holeman: Saffron Gate  - an enthralling adventure 

of passion, danger and self-discovery set against the 

spellbinding backdrop of 1930s Marrakech.  

Linden MacIntyre: The Bishop‟s Man  -  The winner od 2009 Giller Prize.  

A story of a Roman Catholic priest who is tasked with keeping his colleagues  

in line and stamping out sex abuse scandals before they go public.  

Kate Pullinger: The Mistress of Nothing  -  The winner of this year‟s Gover-

nor General‟s Literary Award for fiction. The book is about the life of a 

Victorian-era maid.  

Hilary Mantel: Wolf Hall  - A rich, historical fiction, and from a totally new 

perspective on the intrigue-filled court of Henry the VIII. 

http://www.czech-books.com/
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Běženec v očistci, Ota Ulč 
Jméno Pravoslav Komenda je našim čtenářům více neţ povědomé. My 

Kanaďané ho známe skoro intimně, protoţe první a druhá část běţenecké ságy 

Špatně časovaný běţenec (1985) a Šťastně navrácený běţenec (1992) byly 

poprvé vydány u nás v Torontu nakladatelstvím Sixty-Eight Publishers. Běţenec 

v sametu, třetí pokračování, byl publikován jiţ v Praze (2002) nakladatelstím 

Faun.  

Hlavní postavou příběhu je typický český vykuk, který nemá zábrany přizpů-

sobit si pravdu podle momentálních potřeb. Na 11. straně jsem našla částečnou 

synopsi Komendových osudů a proto zde pana Ulče cituji. Zároveň chci dát 

čtenáři ochutnat autorova pověstného ‚košatého stylu„: Poslední rok normalizace 

a první rok Komendovy spokojené, zajištěné existence v kleci. Nepředře se, 

oţení se s trošku přitloustlou sekretářkou, hodnou Růţenkou. Smolař s tuze 

špatným časováním usiluje o vstup do strany, coţ se mu podaří krátce před 

pádem reţimu. ... zaměstnavatel StB mu dovolí odjet do Washingtonu, aby 

vyškemral vyšší valutovou penzičku. A tam ho zastihnou listopadové události. 

Srpen 1968 zmeškal pobytem v Africe a teď se mu znova nepovede setkání s 

historií. Vrací se do Prahy, přemýšlí, jak se vyzout z náhle nepohodlných esté-

báckých střevíců, a míní se prezentovat jako světaznalec, jehoţ zkušenosti teď 

bude třeba. Jenţe nebylo. .... Zamotá se do zpočátku nevinně vypadajících 

čachrů investiční povahy. Na scéně se objeví ruská mafie a její hroziví mordýři. 

Na poslední chvíli se Komandovi podaří odjet do Ameriky ... Přistane na letišti v 

Baltimore, vystoupí do oslňující záře odpoledního slunka, vstoupí na vozovku a 

přejede ho růţový cadillac. A je po něm. 

Ale pozor! Tím to nekončí. Pan Ulč pro nás přichystal v literatuře nezvyklé 

překvapení. Poslal Pravoslava Komendu do očistce (stav, během něhoţ se podle 

učení některých křesťanských církví očišťují duše zemřelých od hříchů před 

svým vstupem do nebeského stavu). A Komendu začínají trápit představy sklá-

dání účtů z jeho celoţivotního počínání. V kníţce však ani moc nejde o Komen-

du. Pan Ulč ho jen pouţívá jako nástroj k mudrování o “zapeklitých, nezod-

pověditelných otázkách”, jak je sám definuje. Při dumkách čekajících přízraků-

duchů se například diskutuje o stárnutí: “Existují rozumná pravidla,” tvrdí jeden 

z průhledných exčlovíčků “ … Netrápit se kvůli věcem, které za to nestojí. A 

naprostá většina věcí za to nestojí, věřte tomu! Co je hodně důleţité ...(je) 

nepodléhat iluzi, ţe někdo na vás myslí a vy se proto podle toho musíte chovat. 

Nikdo na vás nemyslí, poněvadţ kaţdý myslí jen na sebe.” Nebo o dětech – 

Komenda rodičovství zásadně odmítal: “nedomýšlel jsem, ţe z jednoho mého 

vysemenění se začal tvořit nejdokonalejší zázrak přírody, ţe z toho vznikne 

bezmocný, rozkošný drobeček, radost ho obejmout, ochraňovat, hýčkat. … 

konečně (jsem) si uvědomil, jak jsem se ochudil...” 

Autor se potýká s tématy o čase, o pravdě, o nesmrtelnosti, o náboţenství, o 

odpovědnosti, o náhodách, o odpouštění, o ţenách, o emigrantství, o mate-

rialismu a hlavně o skládání účtů. Kniha je to bezesporu inteligentní, mírně 

ironická, bohatě protkaná historickými, politickými, vědeckými a jinými fakty, a 

hlavně – tak jako kaţdá Ulčova kniha – nadmíru čtivá.  

Půjde Komenda do ráje nebo do pekla? To je další „zapeklitá‟ otázka… 
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Běženec v očistci, XYZ 2009, vázaná, 266 stran.  

Knihu můţete objednat v internetovem knihkupectvi www.czech-books.com, 

nebo telefonicky  1 877 287 1015 

 

 

Danielle odporúča nasledovné knihy z www.czech-books.com 

Zdeněk Svěrák:   Povídky – humorné povídky pro kaţdého 

Dana Čermáková:   Génius Zdeněk Svěrák  - přiblíţení ţivota umělce ve 

všech jeho podobách. 

Petr Pithart:   Devětaosmdesátý.  -  vzpomínky a přemýšlení 

 

Aphorisms 
♠ When the door of happiness is closed, another opens; but many of us 
continue only to look at the closed door. As a result, we often fail to see 
the new door with its new opportunities. 
♠ Your future happiness may well depend on your ability to leave the 
past behind. 
♠ Never loose an opportunity to bring sunshine into the life of another. A 
few encouraging words could make a huge difference in someone’s life.  
♠ Don't do whatever you like -- like whatever you do.  
♠ Do not scorn the person who is perpetually happy. He does know 
something you don't.  
♠ Even the the most tempting rose has thorns.  Tristan Eggener  
♠ Lovers who love truly do not write down their happiness.  A. France 
♠ The two enemies of human happiness are pain and boredom.  Arthur 
Schopenhauer 
♠ Everyone smiles in the same language.  

 
Are there writers in our midst? 
Are you the next Kafka or Kundera? Do you know any aspiring 
writers that would like to share their writing with Ricka? We are 
looking for young writers under the age of 19 to share their stories 
with us in the next issue of Ricka. Articles can be submitted in 
English, Slovak, or Czech. The article should be on a topic related 
to a Czech or Slovak experience or an aspect of the culture. One 
lucky writer will be awarded a valuable prize!  
All articles must be received by 15 february 2010. Send your 
copies via e-mail to dorihel@mts.net 
Please include your name and contact information with the article. 
We look forward to reading your work!  

http://www.czech-books.com/
http://www.czech-books.com/
mailto:dorihel@mts.net
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Youth Corner 

VESELÉ VIANOCE 

 
Find these 10 Slovak words in the puzzle.  
ANJEL 

DARCEKY 

HVIEZDA 

MIKULAS 

OZDOBY 

PRAZDNINY 

SLADKOSTI 

SNEHULIAK    
STROMCEK 

ZIMA     

     

X K O B S T K U X I 

P R A Z D N I N Y T 

H P F M I K U L A S 

Y B O D Z O Z X I O   

Y K E C R A D I B K 

K E C M O R T S M D     How would you decorate the tree? 
K A I L U H E N S A 

S L A N J E L B A L 

H V I E Z D A B V S 

V C T E R E W W Q C 

 

Can you link the Slovak word to its picture? 
 

  

  

sánky 

korčule 

guľovačka 

snehová vločka 

          snehuliak 

   

 
 

 
 

 
CUT OUT THE WHOLE PAGE AND SEND IT TO US. 

EVERY ENTRY IS A WINNER!! 



31 

HEALTH 
In my search for an answer to the question: I have arthritis; should I 
exercise?, I came across the articles by Dr. Gabe Mirkin. I though this article 
would be beneficial to many of our readers.  
 

Exercise Reduces Arthritis Pain 
When you have arthritis, your joints hurt you wake up, but you force 
yourself to get out of bed and as you keep on moving, the pain lessens. Is 
your body trying to tell you something when you feel better after you 
start to move? Many studies have shown that bed rest worsens the pain 
of arthritis, and a strength training program can help to control it. 
Most people with arthritis think they should rest their muscles and 
joints, but resting is the worst thing you can do. When you move around, 
the cartilage in your joints acts like a shock absorber. Resting weakens 
cartilage and increases its likelihood to break. Resting also weakens 
muscles so they can’t control the joints, allowing more wobble of the 
joints with each movement and increasing cartilage damage.  
People with arthritis should exercise, but they should not jog, run or 
engage in sports that cause your feet to pound on the ground, such as 
tennis or rope-jumping. When you hit the ground hard with each step, 
your foot stops suddenly and the force is transmitted up your leg to your 
knees and hips. This force can break cartilage. Choose an activity with 
smooth motions such as cycling, swimming or rowing. You can pedal a 
bicycle because pedaling is done in a smooth rotary motion that does not 
jar your joints. People with arthritis should also lift weights because this 
strengthens muscles to stabilize joints, and helps to strengthen cartilage 
to protect it from breaking. Ideally, everyone with arthritis should have 
access to weight machines and be taught how to lift weights with proper 
form, in sets of ten, two or three times week. The combination of a 
smooth, continuous exercise and a supervised weight lifting can help 
protect you from further joint damage and reduce your pain.  

Gabe Mirkin, M.D. /Na internete nájdete od Dr. Mirkina množstvo 

zaujímavých článkov a rád, týkajúcich sa vášho zdravia, a čerpajúcich z 

najmodernějších zdrojov. www.drmirkin.com/ 

 

Strava - dôležitý pomocník v boji proti starnutiu a chorobám  
Na artritídu: 

Jablká – obsahujú kyselinu jablčnú, ktorá zmierňuje bolesti pri reume aj 

artritíde.  

Maliny - ich antokyanídy majú protizápalové vlastnosti 

Slnečnicové semienka – Omega-6 mastné kyseliny majú protizápalové 

vlastnosti 

Šošovica - vitamín B12 je prevenciou pred všetkými chorobami 

Losos, sleď- Omega-3 mastné kyseliny majú silné protizápalové vlastnosti 

Cesnak, ďumbier, fenikel, mletá paprika a petržlen májú protizápalové účinky 

Olivy - obsahujú polyfenoly, kroré majú protizápalové a antikoagulačné účinky 

a pomáhajú zabrániť chorobám, ako osteoporóze či artritíde.  
Z knihy 100 receptov proti starnutiu od Sarah Merson  

http://www.drmirkin.com/joints/arthritis_and_exercise.html
http://www.drmirkin.com/joints/arthritis_and_exercise.html
http://www.drmirkin.com/
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Aj počas Vianoc sa môžeme stravovať zdravo 
Vianočné sviatky prinášajú pohodu a dobrú náladu, ale aj konzumáciu 

kapustnice, majo-nézového šalátu, vypráţaných pokrmov a koláčov. 

Dobré jedlo k Vianociam patrí, ale nemalo by ho byť viac, ako znesieme. 

V súčasnosti sa totiţ často stáva, ţe namiesto rodinnej pohody trávime 

čas v nemocniciach so ţlčníkovým záchvatom, vysokým tlakom a 

rôznymi zaţívacími ťaţkosťami. Dôleţité je aj predchádzať stresu, ktorý 

pre Vianocami v rodinách často vládne. "Bolo by dobré si uvedomiť, ţe 

Vianoce prídu bez ohľadu na to, či sme všetko stihli, či máme 

napečených 13 alebo 15 druhov zákuskov, alebo či máme poupratovaný 

byt či dom. Je veľa ţien, ktoré sú počas Vianoc také vyčerpané, ţe si ich 

sviatočnú atmosféru ani nedokáţu vychutnať," uviedla lekárka Jana 

Jurkovičová zo Zdruţenia pre zdravie a výţivu. Aj počas vianočných 

sviatkov si moţno zvoliť zdravšiu a energeticky menej výdatnú stravu. 

"Vo väčšine slovenských rodín je hlavným chodom štedrej večere 

kapustnica a vypráţaná ryba s majonézovým šalátom. Samotná kapusta 

je veľmi zdravá pre obsah vlákniny, vitamínu C a viacerých ďalších 

látok, podporuje trávenie a priaznivo ovplyvňuje črevnú bakteriálnu 

flóru. Ak si ju chceme 'odľahčiť', priprav-me si ju bez klobásy a údeného 

mäsa, nezahusťujme ju smotanou a zápraţkou z tuku a bielej múky, ale 

napríklad zemia-kom. Naopak, sušenými hubami obohatíme kapustnicu 

nielen o nezameniteľnú vôňu a chuť, ale aj o ďalšiu dávku vlákniny. 

Ľudia, ktorí konzu-mujú šošovicovú polievku namiesto kapustnice, 

obohacujú svoje telá o ţiadúce struko-viny. "Sú bohatým zdrojom 

rastlinných bielkovín, vlákniny, škrobových látok, niektorých vitamínov 

a minerálnych látok," uviedla Jurkovičová. Podobne ţiaducim jedlom sú 

aj ryby, ktoré sa na Slovensku konzumujú málo, ale najmä v období 

Vianoc sa ich konzumácia zvyšuje. Obsahujú n-3 nenasýtené mastné 

kyseliny, z ktorých sa tvoria látky prispievajúce k ochrane srdcovo-ciev-

neho systému, k zniţovaniu krvného tlaku a k zniţovaniu hladiny tukov 

v krvi. "Namiesto nezdravého vypráţania na prepálenom oleji si môţeme 

rybu pripraviť rôznymi inými a najmä zdravšími spôsobmi - môţeme ju 

grilovať, piecť, dusiť, variť a na dochutenie pridať bylinky.  

A nemusí ísť len o tradičného vianočného kapra, dnes je v ponuke aj 

široký sortiment morských rýb. V tradičnom zemiakovom šaláte je lepšie 

nahradiť majonézu jogurtovým dressingom. Vykŕmenú pečenú hus alebo 

kačicu môţeme vymeniť za morku. Jej mäso má "pribliţne polovičnú 

energetickú hodnotu a pribliţne pätinový obsah tukov ako mäso husie 

alebo kačacie a obsahuje viac plnohodnotných bielkovín," povedala 

Jurkovičová. Koláčiky a zákusky znamenajú v našej strave nadmerný 

prísun tukov a rafinovaných cukrov. Vhodnejšie je nahradiť ich čerstvým 

alebo sušeným ovocím, orechmi alebo semenami. Aj pri pečení sa však 
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dá pouţiť celozrnná múka, maslové krémy môţeme vymeniť za jogur-

tové alebo tvarohové. "Významne obohatíme koláčiky o vlákninu, 

vitamíny a antioxidanty, ak pridáme do cesta napríklad strúhanú mrkvu. 

Veľmi chutné a osvieţujúce môţu byť aj zákusky s ovocím zaliate 

ţelatínou. Zníţiť energetickú hodnotu zákuskov môţeme čiastočne aj 

tým, ţe namiesto vymastenia a vysypania plechu múkou pouţijeme 

papier alebo fóliu na pečenie." Obľúbená kokosová múčka obsahuje viac 

nasýtených mastných kyselín ako všetky ţivočíšne tuky. Práve tie majú 

nepriaznivý vplyv na hladinu cholesterolu v krvi. Zabúdať by sme nemali 

na mliečne výrobky s probiotickou kultúrou ani na tekutiny. Vhodné sú 

všetky druhy nesladených vôd, prírodné nesladené ovocné alebo zeleni-

nové šťavy, ako aj bylinkové a ovocné čaje. Dostatočný prívod tekutín sa 

netýka alkoholových nápojov, s nimi by sme to nemali preháňať. 

Najlepším liekom po prejedení sa je pohybová aktivita, ktorá spaľuje 

nadbytočnú energiu, zlepšuje prekrvenie organizmu a činnosť srdca. 

Posedávanie pred televízorom je vhodné vymeniť za prechádzky na 

čerstvom vzduchu. Vianočné sviatky je uţitočné spojiť s pobytom na 

horách a rôznymi športovými aktivitami. "Takto nielen jednoduchšie a 

rýchlejšie “spálime” nadbytočnú energiu, ale tvorbou "hormónov šťastia" 

(endorfínov) si zlepšíme náladu a vyhneme sa depresívnym stavom 

takým beţným v tomto ročnom období - v období s najkratšími dňami a 

dlhotrvajúcou tmou," dodala Jurkovičová. SITA     www.zdravie.sk  

 

VARTE S NAMI   
Údený losos s grapefruitom 

9 plátkov údeného lososa, 120 g očistených, varených a pomletých kreviet., 2 

červené grapefruity, šťava z 3 citrónov, dl grapefruitovej šťavy, 2 PL nízko-

tučného tvarohu, 2 PL kyslej smotany, paţítka., KL karí korenia, 0,6 dl 

olivového oleja, trochu dijonskej horčice, niekoľko listov rozličných druhov 

zelených šalátov, soľ, mleté čierne korenie 

Paţítku posekáme, niekoľko vetvičiek necháme vcelku. Obidva grapefruity 

ošúpeme, rozdelíme ich na mesiačiky a odstránime tenkú šupku. Na fóliu 

poloţíme vedľa seba 8 plátkov lososa. Deviaty plátok najemno posekáme a 

zmiešame s krevetami, tvarohom, PL posekanej paţítky a ½ KL karí korenia. 

Ochutíme citrónovou šťavou a pridáme čierne korenie. Túto plnku dáme do 

prostriedku kaţdého plátku lososa, zatočíme ho a odloţíme do chladničky.  

Smotanu zmiešame s PL paţítky. KL horčice, citrónovou šťavou, soľou, 

korením, prilejeme olej zmiešaný s citrónovou šťavou, KL karí korenia a šťavou 

z grapefruitu. Závitky lososa vyberieme z chladničky. Kaţdý šikmo rozreţeme 

na tri rovnaké časti, poloţíme ich do prostriedku taniera a obloţíme mesiačikmi 

grapefruitu. Medzi kaţdý kúsok dáme šalátové listy s niekoľkými paţítkami. 

Závitky dookola polejeme karí omáčkou a podávame.  

NAŠA RADA: Namiesto grapefruitu môţete pouţiť citróny a pomaranče.  

www.moje recepty.sk 

http://www.zdravie.sk/
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NAVŠTÍVTE NÁŠ KLUBOVÝ BAR 

& “TUZEX” 
na 154 McKenzie St. 

 

Otváracie hodiny: 

štvrtok:  7pm - 11p.m. 

piatok/ sobota:  7pm - 1 am. 

 
Mimo príjemného posedenia v kruhu priateľov tu nájdete niečo, 

čo by ste márne hľadali pod jednou strechou kdekoľvek v Kanade.  

► Najširší výber pív, vín, ako aj rozsiahly výber liehovín z ČR a SR  

► Široký výber potravín z Českej a Slovenskej republiky 

► Moţnosť rezervovania spoločenskej alebo barovej haly pre súkromné 

akcie  

► Kaţdý tretí piatok v mesiaci moţno ochutnať chutné zemiakové 

placky 

► Večere na objednávku u skvelej kuchárky Gabiky Beňadikovej 

V klube KČSPJ nájdete skrine plné lahôdok, - od polievok, cesta na 

koláče a knedle, horčice, chrenu, korenín, sladostí aţ po výborné uhorky.  

Takže: 

Príďte sami, s partnerom či s 

priateľmi na príjemné posedenie 

pri domácej večeri, pivečku alebo 

pohári vínka. Vašou návštevou 

nám pomôţete udrţať ten malý 

kúsok domova, na ktorý sme my, 

winnipegčania, tak hrdí! 

TTEEŠŠÍÍMMEE  SSAA  NNAA  VVAAŠŠUU  

NNÁÁVVŠŠTTEEVVUU!!!!  
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Časopis Říčka je vydávaný Kanadskou Česko-slovenskou 

Podpornou Jednotou vo Winnipegu pre krajanov českého a 

slovenského pôvodu. Toto číslo, ZIMA 2009, bolo rozoslané 

zadarmo členom CCBA a čitateľom, ktorí za posledný rok 

podporili náš časopis alebo našu organizáciu. Redakcia si 

vyhradzuje právo príspevky upraviť, skrátiť, alebo neuverejniť. 

Redakcia nemusí vţdy súhlasiť s publikovanými textami, za  

ich obsah zodpovedá autor.  
 

Tým krajanom, ktorí využijú možnosť inzercie alebo sa 

rozhodnú náš časopis finančne podporiť predom čo naj- 

srdečnejšie ďakujeme!  
Inzercia v tomto časopise je vítaná! 

 

Ceny za uverejnené inzeráty sú  následujúce 
1/4 str.  $10.00 
1/2 str.    $20.00 
celá strana  $40.00 

Redakčná rada:  Danka Orihelová, vedúca redaktorka 
   Joe Dobrovolný, Jana Wenzel 
Vaše príspevky, pripomienky, ohlasy na obsah, dopisy, návrhy a 
inšpirácie, ako i finančná podpora tejto publikáce sú srdečne  
vítané!  
Uzávierka príspevkov do jarného čísla je 15.februára 2010.  
Prosíme vás o dodrţanie tohto termínu!   
Korešpondenciu a finančné príspevky 
zasielajte prosím na nasledujúcu 
adresu: 
Ricka Publishers 
Attn. Danka Orihel 
744 Park Blvd.S.,Winnipeg, 
Manitoba, R3P 1W3 
ph. (204) 668-6605, e-mail: 
dorihel@mts.net  
    

Adresa klubu KČSPJ: Czech-slovak 

Benevolent Association, 154 McKenzie St., 

Winnipeg, Manitoba, R2W 5A2  

Telefon klubu KČSPJ:(204) 589-7483 

webové stránky:www.czechslovakbenevolentassoc.ca      HAPPY HOLIDAYS 

mailto:dorihel@mts.net
http://www.czechslovakbenevolentassoc.ca/
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