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Jaromír Samek

Svou roli pokladníka pro Canadian Czech-Slovak Be-
nevolent Association jsem přebral po Slávce Haverdové. 
Oficiálně jsem byl zvolen během výroční schuze v roce 
2012. V rámci svých kompetencí jako  pokladník se 
starám o dokumentaci a monitorování všech finančních 
transakcí v klubu a hlavně se snažím všechny členy 
výboru zpracovávat, aby se moc neutrácelo. 

Z počítače prezidenta...
Tradičně hezkého 

manitobského léta 
jsem si letos neužil. 
Začalo pozdě, a když 
se konečně otepli-
lo, přišly deště a s 
ním hejna komárů.  
Údajně jediné tři 
hezké suché týd-

ny jsem strávil ve staré vlasti - s 
malým odskokem do Francie vyvdat 
nejmladší dceru. 

V Evropě vše proběhlo relativně 
hladce. Už jsem si myslel, že konečně 
jednou opustím vlast bez obvyklého 
pocitu hluboké „depky“. Pro ne-
znalé, toto slovíčko mě „tam“ naučili 
přátelé v depresi. Slovo používali 
často.

O to, abych bez depky neodejel ani 
tentokrát, o to se postarala nejstarší 
neteř. Nabídla mi poslední prohlídku 
mého rodného bytu v Brně.  Ano, po-
slední. 

Kdysi to bylo bydlení v nuzných 
Husovicích na zaprášeném „Svi-
tavském nábřeží”, kde přes ulici na 
smetišti u řeky metaři vyprazdňovali 
svoje dvoukoláky a vítr prach a 
papíry foukal zpět na ulici. 

Mimo miniaturní předsíně, spížky 
a záchodu měl náš byt dvě obytné 
místnosti. K ložnici a (obývací) 
kuchyni byl za plentou přilepený 
prostor s vanou a sporákem. Vana 
byla přes týden ukrytá pod sklá-
dacími prkny přikrytými linoleem. 
Sloužila tak jako kuchyňská linka. 

Mimo jiné jsme tam umývali v jed-
nom plechovém dřezu nádobí a v 
menším podobném lavoru sebe. 
Prkna se odstraňovala jen v so-
botu na rodinné koupání za plen-
tou. Matka ohřívala vodu v hrncích 
na plynovém sporáku. Sestra měla 
doživotní právo první vody. Já chodil 
jako druhý. Matka jen přilila trochu 
vařící vody, aby zvedla teplotu ve 
vaně. Až teď si uvědomuji, že chudák 
starší bratr čistou koupel po 20 let 
nepoznal. 

Domy byly postaveny začátkem 
dvacátých let První brněnskou 
strojírnou. Byly míněny jako uby-
tování pro svobodné nebo bezdětné 
dělníky.  Rodiče se tam nastěhovali 
ke konci války jako novomanželé. 
Usilovně šetřili na domek. Matka 
měla dokonce v bance po rodičích 
takzvané „sirotčí peníze“, které nějak 
přežily celou druhou světovou válku. 
Bohužel ale nepřežily „Vítězný únor“ 
a měnovou reformu. Důsledkem 
toho nás pět bydlelo po 20 let ve 
dvou místnostech a já neměl vlastní 
postel. Pamatuji si, jak mi „ujížděly 
nervy“, když jsem neúspěšně na tom 
samém stole, kde matka válela nu-
dle, rýsoval deskriptivu s hrbolatými 
výsledky.

Jen co se po sametové revoluci dalo, 
zařídil jsem si počítačový projekt ve 
vlasti. Po více jak 20 letech jsem opět 
spal na té samé proležené matraci, 
kterou jsem jako dítě počurával. Bytu 
a domu jsem se zhrozil. Na odrbané 
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Z počítače prezidenta...
a špinavé malbě schodiště jsem rozeznal váleček z mých mladých let. Zvenku 
se na blocích vydrolila omítka natolik, že nám ve třetím patře hned u okna 
mezi cihlami hnízdili vrabci. Dřevěná okna měla jen místy zbytky barvy, 
zvětralé dřevo nedrželo kyt skleněných tabulí. Obnažené a rezavé plechové 
trojúhelníčky, kterými skláři připevňují tabule v rámu, vypadávaly… 

Uplynulá léta a šest vnoučat v mezičase mé matce přidělilo titul babičky a 
já si dobře pamatuji naši tehdejší konverzaci:

„Babičko, ta okna potřebují údržbu, vždyť s tím práskne vítr… a ta tabule 
vypadne… a ještě to dole někoho zabije…“ 

„Nό… paní Rieglové už jedna tabule tak vypadla…“
První návštěvu jsem vymaloval a natáhl ode zdi ke zdi koberce v obou 

místnostech. Druhou návštěvu jsem strávil kytováním a nátěrem všech oken 
a dveří. Během třetí jsem přeinstaloval ohřívač na vodu, nahradil vanu spr-
chovým koutem se sedací vaničkou, odkládací plochou a dřezem a celý pros-
tor vykachličkoval. Na tenhle projekt jsem obětoval celou dovolenou – pět 
týdnů. Nikdy nezapomenu na tón mé spolužačky, když objevila mé plány: 
„Pepku, ty ses snad zbláznil. Ty chceš TADY předělat koupelnu za pět týdnů?“

Povedlo se. Předělal. Do bytu jsem tedy investoval dost materiálu i práce. 
Jak jsem se za mlada za bydlení styděl a byt nenáviděl, tak mi po revoluci a 
úpravách přirostl k srdci. I když byl „státní“, babička mě ujišťovala, že moje 
neteř je tam „přihlášená“ a podědí na bydlení právo. To má hodnotu. To se 
dá i prodat, když by na to přišlo a ona byt nepotřebovala. 

Hodnota narůstala. Všechny bloky na nábřeží dostaly novou omítku a 
schodiště vymalování. Zrušili smetiště přes ulici. Lebedu před bloky nah-
radil zelený trávník. Silnici pokryl slušný asfalt. Neteř tam po smrti babičky 
skutečně bydlela a nadále na své náklady moje vylepšování ještě vylepšila. 
Odstranila plentu a z kuchyně udělala slunný obývák. Když založila rodinu 
a odstěhovala se do domku na Vysočině, tak byt pronajímala. Bydlení ve 
starém cihláku bylo najednou daleko lepší, než v mnohem mladších pan-
elácích stavěných během vlády dělnické třídy. 

Tolik úvodem. První moje reakce na nabídku poslední nostalgické 
návštěvy nábřeží byla, že neteř už nebaví obstarávat podnájemníky. „Ne, ne, 
jen se žádní nedají sehnat. Nikdo tam nechce bydlet.“ Uhm, zřejmě akutní 
nedostatek levného bydlení už není tak akutní a Husovice jsou přece jen 
dělnická čtvrť z ruky.  Druhá reakce byla, že neteř potřebuje peníze a byt 
prodává. „To je neprodejné“ zněla odpověď.  Nechápal jsem. Co tedy bude s 
bytem? Neteř to vrací zpět státu. Pořád jsem nechápal, co se stalo s prodej-
nou „hodnotou“. Není. 

Vysvětlení přišlo jedním slovem: „Cikáni“.
Ještě za babičky nastěhovali do sousedního bloku první cikánskou rodinu. 

Babička pak vyprávěla, jak cikáni v pátek odpoledne u vchodu do domu 
povalili vetchou stařenku Sáblíkovou na zem, sebrali jí nákup i s peněženkou 
a pohrozili, že jestli si půjde stěžovat na policii, bude to příště horší. Oni 
vědí, kde ona bydlí. 

Policie se tak o přepadení nikdy nedověděla. Na nábřeží se to ale dověděli 
všichni. Kdo mohl, ten se urychleně odstěhoval. Do uvolněných bytů stát 
stěhoval další „sociální případy“.  Nábřeží zaplavilo tsunami.

Nájemníci přestali obdělávat k bytům přináležející zahrádky. Bylo zbytečné 
cokoliv pěstovat. Pěstitel nikdy úrodu nesklízel, sklidili ji za něj spoluby-
dlící ne-pěstitelé. Na ulici se vrátily odpadky. Na zánovní omítce se objevily 
graffiti cikánských gangů. Ze 14 bytů v mém bloku dožívají o francouzských 
holích jen dvě původní sousedky. Těm cikáni tlučou na dveře a ony se bojí 
vyjít z bytu! 
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Z počítače prezidenta...
Nechtělo se mi věřit. Zavolal jsem stařičké paní Calábkové. „Pepíku, Huso-

vice nepoznáte, co se tady za rok a půl stalo. My jsme tady okupováni! Mám 
strach jít nakupovat. Když jdete po chodníku, tak si musíte dávat pozor, do 
čeho šlápnete. Oni jsou špinaví, smradlaví, hluční a věčně se mezi sebou per-
ou. Do protějšího bytu vám nastěhovali cikánku a 5 dětí. A je opět těhotná. 
Podepsali jsme petici a poslali na bytový úřad, že nám jich sem dávají moc… 
Bydlela jsem tady 55 let, je mi 84 a budu se taky stěhovat pryč. Rodina mně 
už našla byt ve Velkém Meziříčí.“

Posledním stéblem, které vedlo neteř k rozhodnutí se bytu vzdát, bylo hro-
madné vykradení sklepů. Přes jednu noc zmizly železné petlice od všech 
vrátek a s nimi cokoliv aspoň trochu hodnotného. Z našeho sklepa to bylo 
přes půl století staré a nyní nepoužívané nářadí jako sekyrka, rýč, hrábě, 
motyka. Pachatelé si komicky dali tu práci a uřezali železo, zbylá topůrka 
ponechali na místě činu. 

Připomíná mi to černý humor kolující po internetu. Úkol z matematiky: 
Fero, Dežo a Laco si mají rozdělit 4800 Kč. Kolik metrů kolejnic chybí na 
nádraží?

To tsunami v Husovicích má i své kladné stránky, lakonicky dodala 
spolužačka, když jsem se jí na situaci vyptával. Městskou hromadnou do-
pravou se tam může jezdit zadarmo a beztrestně. Všichni vědí, že revizoři 
se na tratě v té části Brna neodváží vstoupit. Jednak cikáni bez jízdenek s 
sebou nikdy nemají občanku a tak není možno zjistit jejich totožnost. Pak 
jsou také výhradně na podpoře. Pokuty oficiálně nemají z čeho platit, tudíž 
je to i pro policii zbytečná práce. Navíc jezdí většinou ve skupinách a příliš 
rezolutnímu revizorovi bez policejního doprovodu hrozí újma na těle. 

Jako paní Sáblíkové, 
podobně většina os-
tatních přepadení 
není vůbec 
nahlášena. Lidé se 
bojí cikánské pom-
sty. 

Obávám se, že 
to samé platí i na 
soudce, jak napovídá 
karikatura kolující 
po internetu. Ne-
dovedu si představit, 
že až tak daleko sahá 
pověstná “politická 
korektnost” a obavy 
z nařčení z rasismu. 

Navíc, pokud občana Lakatoše neodvedou v želízkách do kriminálu, jakéko-
liv jiné rozhodnutí bude jednoduše ignorováno.

Dcera mi vyprávěla o tak zvaných nepřizpůsobivých notorických 
neplatičích v Lipanech, kteří obdrželi soudní příkaz k vystěhování… a už 
rok s nimi nikdo nehne. Pověstní hrdinní exekutoři se buď bojí, nebo vědí, 
že není co konfiskovat. Takže nejsou. To ovšem neplatí pro jiné „obyčejné“ 
občany, když dluží cokoliv komukoliv. A ani dlužit nemusejí. Neuvěřitelně 
stačí, když dluží bývalý manžel, kde jsou pohledávky nedobytné nebo ho 
nemohou najít a obstaví majetek jeho už dávno rozvedené a znovu prov-
dané manželce! Nebo rodičům za dospělého syna. Na takové se exekutoři 
sesypou jako kobylky. Ten metr stejný není. 
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Z počítače prezidenta...
Podle spolužačky, která donedávna pracovala na „sociálce“, gangy cikánů 

se na úřadech domáhají podpor, na které nemají nárok. Vyhrožují ublížením 
na těle a tak jim to postrašená úřednice raději „napíše“, protože je známo, 
že nezastrašené úřednice byly často fyzicky napadené. Na mnoha takových 
úřadech musí proto dohlížet ochranka. 

Nemám řešení. Bohužel, zkušenosti z podobného dění jako na nábřeží 
pověsí na celou etnickou skupinu nálepku a ta udělá život pro slušného 
cikána daleko obtížnějším. Ruku na srdce: Pronajmete svůj byt cikánské 
rodině, když máte možnost vsadit na bílé žadatele? Přijali byste do své firmy 
neznámého cikána, když máte na stole deset jiných žádostí? Pošlete svoje 
děti do školy, kde je většina cikánů? 

Vz p o m e ň m e 
na cikánská 
víza do Kanady. 
Stížnosti cikán-
ských imigrantů 
do Kanady na 
rasismus v ČR 
byly možná 
v několika 

případech oprávněné. Problém byl, že mezi málem těch slušných, drtivá 
většina žadatelů o azyl na základě rasismu se v Kanadě chovala jako v Huso-
vicích a z celého procesu imigrace udělala až dvouroční bezplatnou dovol-
enou v zámoří. Imigrační úřad oznamoval, že zpět poslaná typická cikánská 
rodina stála přes $60,000. To jsou vaše i moje daně, co by se daly určitě lépe 
využít.

Snaha vládních úřadů ČR kompenzovat za společenský rasismus a dis-
kriminaci a slepé uplatňování často nesmyslných 
zákonů má za následek de facto diskriminaci ostat-
ních obyvatel. Internet je plný celé spousty vynaléza-
vých cikánských praktik jak bez práce vyždímat ze 
státu co nejvíc. Na příklad, otcovství nově narozeného 
dítěte matka napíše na 70-ti letého dědu, ale ten je 
nepohyblivý a tak dostává příspěvek na nemocného. 
Když děda umře, bere peníze jako vdova a podporu na 
sirotka. Není neobvyklé, že mezi sebou oplodňují 12 
ti leté cikánky. Vše je o přídavcích. Čím více dětí, tím 
více peněz. Když incest má za následek dítě postižené, 
o to víc peněz… 

Byl by to politicky zcela nekorektní rasismus sbírat a uveřejňovat statis-
tiky procent nepracujících, ale práce schopných cikánů. To že na tuto rychle 
narůstající menšinu většina občanů musí doplácet je očividné. Rozčiluje se 
cikánka na úřadě, když se doví, že peníze na podporu ještě nepřišly: „A to 
ako prečo? Bielym sa už nechce robiť?“  Není divu, že bílí se domáhají za-
stavení rasismu. Rasismu - naruby!

Husovicím se budu vyhýbat. Ovšem problém nenarůstá jen tam a řešit se 
proto musí. Dobrým začátkem v mých očích by bylo formální uznání politiků 
v Praze, že cikánská menšina je pro starou vlast velké břemeno, které je 
nutno popisovat pravým jménem a měřit tím samým metrem. Pokud vláda 
nadále bude nepřizpůsobivce zvýhodňovat, povládne depka

Joe Dobrovolný, 
CCBA president
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Diakonská Vysviacka
PETER NEMČEK

25 júla, 2014 slúžil slávnostnú omšu  Jeho Excelencia Arcibiskup Winni-
pegskej Diocézy Richard Joseph Gagon D.D. v kostole Matky Ustavičnej Po-
moci  kde počas tohto obradu sa uskutočnila vysviacka do diakonátu nášho 
krajana Petra Nemčeka. Pri tejto naozaj vzácnej udalosti sa zišla aj malá 
skupina z našej slovenskej a českej komunity. 
Niektorí z krajanov poznajú Petra Nemčeka zo slovenských omší. Peter 
prišiel do Winnipegu študovať angličtinu na dvanásťročenke a pokračoval 
svoje štúdiá na Manitobskej Univerzite. Po niekoľkých rokoch štúdia sa 
rozhodol zmeniť smer, nasledovať volanie nášho Pána a odišiel študovať 
do seminára v Edmontone. Diakon Peter dokončuje posledný rok svojho 
štúdia. Petrovi prajeme vela úspechov a požehnaní a tešíme sa dovidenia 
na budúci rok.

On July 25th, 2014 at Our Lady of Perpetual Help Catholic Church, The Most 
Reverend Richard Joseph Gagnon, D.D. Archbishop of Winnipeg served a 
special mass during which, through the invocation of the Holy Spirit and the 
imposition of hands by his Excellency, an ordination to the Sacred Diacon-
ate of our countryman Peter Nemček took place. Peter came to Winnipeg 
as an exchange student to study English at high school. He decided to stay 
and continued his studies at the University of Manitoba. After few years he 
changed the course of his studies to follow his calling by Our Father and 
joined a seminary in Edmonton. Deacon Peter is completing his last year.  
We would like to wish Peter success and many blessings and are looking 
forward to seeing him next year.

Giselle Majersky

CONGRATULATIONS
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Biskupská Návšteva

BISKUP VÁCLAV MALÝ 
29. September, 2014 - Svätá omša slúžená 
jeho Excelenciou Biskupom Václavom 
Malým a otcom Liborom Švorčíkom v kosto-
le Matky Ustavičnej Pomoci vo Winnipegu 
bola pre prítomných vzácnou udalosťou. 
Beseda v hale pod kostolom nesklamala! 
Biskup Václav Malý popri jeho širokej pastorálnej roli a zodpoved-
nosti za Českých katolíkov žijúcich v zahraničí bol tiež jedným z tých, 
ktorí pomáhali a boli svedkami nežnej revolúcie, pádu komunizmu, 
nástupom slobody a demokracie, pracoval s Václavom Havlom atd. 
Jeho vedomosti, zdravý úsudok a ľudský postoj odznieval v každej 
odpovedi na otázky ktoré kládli prítomní.  Krajania, ktorí sa zúčastnili 
tohto večera neodchádzali sklamaní, ale naopak povzbudení  jeho 
charizmatickou osobnosťou a priamym, zdravým pohľadom na 
dnešný život - tak z katolíckeho ako i sekulárneho hľadiska.  Srdečná 
vďaka Pánu Biskupovi Václavovi Malému, otcovi Liborovi Svorčíkovi 

za ich návštevu na ktorú tak skoro nezabud-
neme. Poďakovanie patrí tiež tým, ktorí pod 
organizáciou manželov Kunových pomohli s 
prípravou pohostenia, chlebíčkov a sladkostí, 
na ktorých sme si všetci veľmi pochutili.

Giselle Majersky 
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28. Září/September
Den české státnosti

    Počínaje druhým tisíciletím si 
Česká republika v rámci Dne české 
státnosti připomíná 28. září smrt 
svatého Václava, jednoho z prvních 
Přemyslovců. Kníže Václav, který žil 
na počátku 10. století, se zasadil o 
christianizaci raného českého státu, 
a přestože vládl relativně krátce, 
obestřela jej 
po mučednické 
smrti aura 
ochránce a pa-
trona země. 
Nejznámější socha sv. 
Václava se nachází v 
Praze pod Muzeem 
na Václavském 
náměstí. 
FOTO: Profimedia.cz   
Život jedné z 
nejvýznamnějších postav dějin 
českého státu je pro nedostatek 
informací zastřen hned několika 
spornými fakty. Protože hlavní 
zdroj poznatků o Václavově životě 
představují dobové legendy, v 
mnohých ohledech se různí pohled 
historiků na některé události.
   Jejich nejednotnost se v roce 2000 
přenesla i na politickou půdu, když 
se rozhodovalo, zda prohlásit 28. 
září za Den české svátosti. Jedním 
z nejhlasitějších odpůrců tohoto 
návrhu byl tehdejší premiér Miloš 
Zeman, jenž středověkému světci 
přiřkl nálepku servilního kolabo-
ranta. Některým politikům zase 
vadilo, že jde o církevní svátek, nebo 
to, že datum odkazuje na tragickou 
událost.
Připomínali i fakt, že Václavovu 
památku zneužila protektorátní 
vláda kolaborující s nacistickou 
okupační mocí. 
Komunisté naopak 
poukazovali na 
Václavovu slabost, 
protože platil “vý-
palné” německému 
panovníkovi.  
 Svatý Václav, detail 
obrazu Karla Škréty, 
který zakoupil pro 
Národní galerii český stát. FOTO: Archiv 
Právo

 Většina veřejnosti se přesto 
shoduje na tom, že kníže Václav 
je významnou a zásadní postavou 
české národní hrdosti. Pravdou je, 
že panovník, který v čele Českého 
knížectví působil relativně krátkou 
dobu, sehrál daleko větší roli po své 
smrti než za svého života.

Vzorný křesťanský panovník 
   Václav byl nejstarším synem 

knížete Vratislava a 
Drahomíry, jimž se 
narodil na počátku 
10. století, nejčastěji 
se udává rok 907. 
Zásadní roli ve 
výchově budoucího 
knížete údajně seh-
rála jeho babička 
Ludmila, žena prvního 
historicky doloženého 

přemyslovského knížete Bořivoje. 
Vštěpovala svému vnukovi 
křesťanské hodnoty a naučila 
jej číst a psát. Později se Václav 
zdokonaloval na hradišti Budeč a 
údajně byl velmi vzdělaný.

Kaple sv. Václava ve Svatovítské katedrále na 
Pražském hradě
FOTO: fotobanka Profimedia
   Když v roce 921 zemřel kníže 
Vratislav, Václav se stal jeho nástup-
cem. Kvůli nízkému věku se však 
místo něj o vládu dělily Drahomíra 

s Ludmilou, která se 
později vlády vzdala. Vá-
clav se do čela knížectví 
postavil někdy mezi roky 
922 a 925.
   Podle historiků byl 
vzorem křesťanského 
panovníka a silně přispěl 
k rozšíření víry v zemi. 
Zakládal kostely, pod-

poroval duchovní a povolal do 

Z Histórie
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země kněží z cizích zemí. Údajně 
proti své vůli byl nucen sdílet lože 
s ženou, což vedlo k početí syna 
Zbraslava, který ale zemřel v útlém 
věku. Podle dobových svědectví byl 
Václav osvětový, morální a zásadový 
vládce, který navzdory své míru-
milovné povaze dokázal být i rázný 
a nekompromisní, bylo-li to třeba.
   Václavově vládnutí byla často 
vyčítána jeho vazba na saského 
vévodu a východofranckého krále 
Jindřicha Ptáčníka. Poté, co bavor-
ská a saská vojska pod jeho velením 
vtrhla do Čech, se Václav podrobil 
a podepsal mírovou smlouvu, z níž 
vyplývala povinnost platit roční 
poplatky za neútočení.
   Na druhou stranu Václavovi “spo-
jenectví” s Jindřichem Ptáčníkem 
umožnilo například převoz ostatků 
svatého Víta, pro něž kníže nechal 
vystavět rotundu na Pražském 
hradě. Ta se pak během staletí 
rozrostla v chrám sv. Víta, neod-
myslitelný symbol české metropole.
Smrt ve Staré Boleslavi 
   Václav byl zavražděn ve Staré 
Boleslavi údajně v pondělí 28. září, 
které připadá na roky 929 nebo 
935. Ačkoli se historici a kronikáři 
po staletí přikláněli spíše k první 
variantě, pozdější objevy dávají za 
pravdu převážně verzi s rokem 935.
   Názory dobových kronikářů na 
podrobnosti samotného incidentu 
se rozcházejí. Shoda panuje v 
příjezdu Václava do Staré Boleslavi, 
jeho účasti na bohaté hostině a 
následném přenocování v sídle jeho 
bratra Boleslava. Není však jisté, 
co se seběhlo, když se druhý den 
vypravil na ranní bohoslužbu.

Malba na Karlštejně znázorňující svatého 
Václava. FOTO: fotobanka Profimedia
   Boleslav se se svou družinou vydal 

za osamoceným Václavem a jako 
první na něj měl zaútočit mečem. 
Podle některých dobových zápisů 
pak kníže svého bratra přemohl, 
ale byl skolen členy Boleslavovy 
družiny.
   Odborníci nicméně naznačují, 
že mnohá fakta, a to nejen o 
panovníkově skonu, mohla být 
záměrně přikrášlena ve snaze 
podpořit Václavovu auru.
   Historici přikládají vraždu mo-
cenským sporům mezi bratry, 
které vyplynuly z odlišných názorů 
na Václavovu politiku, zejména 
vůči Jindřichu Ptáčníkovi. Dalším 
možným důvodem je panovníkovo 
přílišné lpění na christianizaci 
země.
Ochránce české země 
   Václavovy ostatky byly po třech 
letech převezeny a uloženy v 
rotundě sv. Víta, což se v těch 
dobách rovnalo dnešní kanonizaci.
   Kult příkladného panovníka sva-
tého Václava, který drží dohled nad 
českým státem, se začal šířit po celé 
zemi a v následujících staletích i do 
okolí. Velkou měrou k tomu přispěl 
i Karel IV. svým dílem Nová historie 
o sv. Václavu, 
mučedníku 
a českém 
vévodovi.
Vyobrazení sva-
tého Václava na 
dvacetikoruně. 
FOTO: fotoban-
ka Profimedia
Svatová-
clavský kult posloužil během národ-
ního obrození jako symbol české 
státnosti a národního uvědomění. 
Později však tuto tradici zneužili 
nacisté za druhé republiky a za 
protektorátu.
   Dnes zdobí vyobrazení svatého 
Václava mimo jiné dvacetikoruno-
vou minci. Sochy českého patrona 
se nacházejí na Václavském náměstí 
nebo uvnitř Svatovítského chrámu a 
na Karlštejně. Na jeho počest se 28. 
září koná ve Staré Boleslavi Národní 
svatováclavská pouť.
Z internetové stránky Novinky.cz upravil 

Karel Bulandra
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From Reader’s pen...
GGG: Great Grecian Gateaway

Wow. What a winter it was: long, cold and relentless. 
Because of this Frank and I had decided to book a quick trip for a week in 
the sun. Cuba was one place we considered but when we started trying 
to determine the best time to go based on our work schedules, March or 
April looked the most promising. With that in mind, and not knowing that 
the winter would be so long, we decided to make the trip longer and head 
overseas. Our destination: Greece. Neither of us had been to Greece before 
so we were really looking forward to the trip.
We spent a few days in Athens, then Delphi and Meteora, and finally the 
postcard perfect island of Santorini. In Athens 
we spent a few days sim- ply wandering the 
streets. Our hotel was ap- proximately 20 min. 
(on foot) north of the Acrop- olis, which gave 
us plenty of opportunities to explore the city 
center. Like all good tourists we ventured to ex-
plore the Acropolis and the city area around it. 
And despite the impressive archaeological sites 
in the city, one of our favor- ite places was the 
central market where most locals go for their 
produce and meats. The market was vibrant, 
full of life and energy with sellers competing 
with each other by shouting prices at passersby, 
each price cheaper than the last. Butchers lined 
corridors the length of the market hall, with 
each of their stands laden with specimens of 
pork, lamb and chicken. The main hall housed 
the fresh seafood: whole octopus, squid, fish, mussels among others and 
the produce stands across the street offered fresh fruits and vegetables. 
Best of all: the scent of fresh olives was everywhere. 
Delphi was remarkable. We were able to visit the Sanctuary of Apollo 
where the famous Oracle once upon a time would predict the future of 
those that would ask. The ruins of the sanctuary included the Temple of 
Apollo, a treasury, a theatre and a stadium. The design of the sanctuary 
reflected the beliefs of the Greeks that one needed to feed not only the soul 
(through the Temple) but the mind (through the theatre) and body as well 
(through the stadium). 
But of all the ancient sites we were able to visit in the short two and a half 
weeks there, the one that was the most spectacular was Meteora: monas-
teries set atop mass pinnacles of ancient rock. Originally hermit monks 
lived in scattered caves around Meteora and by the 14th century, in an 
attempt to avoid the fighting in the area, the monks fled to a safe haven on 
top of the rocks. Monasteries were built around a central courtyard, sur-
rounded by monks’ cells, chapels and a refectory. The earliest monasteries 
could be reached by removable ladders and later by climbing ropes, and 
despite this, all monasteries were self-sufficient.

 After lots of touring and absorbing the wealth of history of mainland 
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Greece, we flew to Santorini and spent a week enjoying the sea and the 
sun. It was a relaxing week with some activity including swimming in the 
sea and hiking from Oia to Fira along the cal-
dera. But when it came time to go home, neither 
of us wanted to. 
And on that note, what can I tell you? We both 
fell in love with the country, its people, the food 
and the landscapes. Despite that the unemploy-
ment rate in Greece is about 43% and that 
5 of the 10 million Greeks live in Athens, the 
people remain hopeful that their economic situ-
ation will improve. I was pleasantly surprised 
that we were never given the impression that 
tourists were resented. In fact, our interactions 
with locals were always pleasant, never with 
an undertone or an underlying motive, simply genuine. 
Would we go back? In a heartbeat! Would we recommend it as a destina-
tion for a holiday? Absolutely! Opa!
And now we are ready to embrace summer in Winnipeg.

Katrin S. Atnikov; Foto: Autor

Výlet do Brna a okolí spojený s příjemným setkáním 
V rámci své návštěvy České republiky jsem dostala příležitost navštívit 
Brno, kde žije bratr prezidenta Československého klubu ve Winnipegu, 
pana Josefa Dobrovolného. Ten mi zprostředkoval příjemné setkání s 
panem Jiřím Dobrovolným, který se mi 
spolu s manželkou Marií stal průvodcem 
po moravské metropoli. 
V Brně jsem strávila celkem čtyři dny. 
Ubytovaná jsem byla v rodině pana Do-
brovolného a vůbec nic mi zde nechybělo. 
V Brně mi ukázali všechny významné 
památky, z nichž mě nejvíce zaujal hrad 
Špilberk. Nevyužila jsem sice možnost 
podívat se do prostor bývalé mučírny, 
protože jsem zrovna nebyla v té správné 
náladě na tak děsivou podívanou, ale 
třeba někdy příště. Zato jsem ocenila úžasný výhled na město, který ze z 

hradu naskýtá. 
Dále mě ohromila architektura Katedrály 
sv. Petra i dalších kostelů, třeba kostela 
Svatého Jakuba, kde se nad jedním z oken 
ukazuje socha andělíčka. Jeho holé pozadí 
míří směrem na Petrov, což mi přišlo 
velice neobvyklé. 
Druhý den jsme navštívili město Mikulov, 
a protože jde o významnou vinařskou 
oblast, zastavili jsme se samozřejmě 

Pokračovanie na strane č. 14
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na vínko. Bylo vynikající! Poté jsme se vydali Křížovou cestou na Svatý 
kopeček, odkud byl nádherný výhled na mikulovský zámek. Na něj jsme 
se vypravili také. Z Mikulova jsme pokračovali na zámek Valtice, kde právě 
probíhal sraz cadilaků. Odtud už to bylo jen pár minut cesty na zámek Led-
nice, což je další nád- herná moravská 
památka. Zdejšími zahradami jsme 
došli krásnou pro- cházkou k Mina-
retu, vylezli jsme na- horu a pozorovali 
okolí. Po náročném dni jsme se 
vrátili do Brna, kde nám paní Marie, 
stejně jako každý den, uvařila vynikající 
jídlo, které jsme zapili dobrým vínem.
Třetí den jsme vyr- azili k propasti 
Macocha. Navštívili jsme zdejší 
Punkevní jeskyně, kde je jen 9 
stupňů. Chodí se částečně pěšky 
a částečně vás sveze lodička. Obdivovala jsem hlavně krápníky, útvary, 
které vznikají tisíce let. Dále se zde nacházejí jezírka a samozřejmě známá 
propast Macocha, k niž se váže tragická pověst o ženě, která sem shodila 
svého nevlastního syna. Když si uvědomila, co provedla, skočila dolů za 
ním, ale zatímco on přežil zavěšený na borovici, ji už nenašli… Každopádně 
pro nás, turisty, je to tu nádherné. Lanovka vás vyveze nahoru, abyste se do 
propasti mohli podívat z výšky.

Čtvrtý, poslední den, jsme navštívili Vinařství Dobro-
volný ve Znojmě. Majitelem je bratranec pana Jiřího 
a pana Josefa. Šli jsme se podívat do sklípku, kde se 
skladují lahve a sudy s vínem. Ochutnala jsem spou-
stu odrůd a všechny mi chutnaly. Vína se nalévají 
z tak zvaného koštýře, což je skleněná nádoba na 
dávkování toho správného degustačního množství. 
Měla jsem možnost podívat se i do míst, kde víno 
vzniká, ale momentálně není sezóna, takže se tu nic 

neděje. Téměř to tu připomínalo chemickou laboratoř. Pan Dobrovolný 
za svá vína získal spoustu ocenění, což dokazuje množství vystavených 
diplomů. Příjemně ovínění jsme si dali oběd a navštívili znojemský zámek. 
Zde mě zaujala záchranná stanice pro zraněné ptáky. V areálu zámku se 
nachází Rotudna Svaté Kateřiny z 11. století. Pod městem Znojmo se vine 
labyrint chodeb, tzv. znojemské podzemí, které je přístupné pro veřejnost. 
Prohlídka je zpestřena tajemnou podzemní expozicí, kde najdete pohád-
kové postavy, alchymistickou dílnu, oživlé skály či ukázku vězeňských 
kobek. 
Další den už mě čekalo pouze loučení s mými milými hostiteli a zpáteční 
cesta. Moc bych jim chtěla za vše poděkovat - za příjemné zázemí, které 
mi poskytli, za dobré jídlo a za výlety, na které mě vzali. Velký dík patří 
samozřejmě také Josefovi za to, že mi setkání se svými blízkými dohodl. 
                                        Tereza Samkova

                        Foto: Autor
14

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

17. listopad, po světě známý jako 
Mezinárodní den studenstva, se v 
Česku vztahuje ke dvěma historick-
ým milníkům, 
jež od sebe 
dělí půl století: 
uzavření 
českých 
vysokých škol 
v roce 1939 a 
začátek same-
tové revoluce v 
roce 1989. 

Československá 
vlajka nad zaplněným Václavským 
náměstím v listopadu 1989. FOTO: 
Profimedia.cz 

   17. listopad, 1989.  Prvním velkým 
podnikem nezávislých studentů 
se měla stát vzpomínková demon-
strace u příležitosti 60. výročí 17. 
listopadu 1939, dne, kdy nacističtí 
okupanti zasáhli proti českým 
vysokým školám. Aby se nedos-
tali hned od samého začátku do 
rozporu se zákonem, obrátili se s 
nabídkou spolupráce na městskou 
vysokoškolskou radu SSM (Socialis-
tický svaz mládeže) v Praze.
Výsledkem jednání byla dohoda, 
podle níž se demonstrace mohla 
konat a nezávislí studenti na ní 
směli pronést projevy. Museli se ale 
zavázat, že se studentský průvod 
vyhne středu města.
Povolená cesta směřovala z Alber-
tova na Vyšehrad k hrobu Karla 
Hynka Máchy, kde se měli účastníci 
rozejít. Plán nakonec schválil také 
Městský výbor KSČ (Komunistická 
Strana Česko- slovenská) v Praze, 
který ovšem přesto nechal vyh-
lásit pohotovost pražské policie. O 

bezradnosti komunistů v této době 
nejvíce vypovídá skutečnost, že 
uložili ministru vnitra, aby oddíly 

SNB (Sbor 
Národní 
Bezpečnosti) 
zabránily 
studentům v 
přístupu do 
středu města, 
že však proti 
nim nesmí 
zasáhnout 
silou!
Na Alber-

tov se dostavilo nečekaně velké 
množství mladých lidí. Přestože 
připravovatelé shromáždění nep-
lánovali 17. listopad jako střetnutí s 
režimem, řadoví účastníci smýšleli 
jinak.
Nad hlavami nesli nápisy Zrušte 
KSČ, Zrušte StB, Nechceme vládu 
jedné strany, Chceme jinou vládu, 
Svobodnou republiku ve svo-
bodné Evropě atd. Ty musely být 
připraveny předem, demonstranti si 
je přinesli již z domu. 
Organizátoři demonstrace se snažili 
dodržet slovo a odvrátit ostatní 
od pochodu do středu města. Stáli 
napříč ulicí, přesvědčovali jed-
noho vedle druhého, aby zamířili 
na Vyšehrad a skutečně se jim to 
podařilo. Ale lidé toho pořád neměli 
dost. Na Vyšehradě neskončili, 
naopak se obrátili a průvod asi 50 
000 účastníků táhl po vltavském 
nábřeží k Národnímu divadlu. Tam 
již všude stály policejní jednotky 
v plné zbroji, v helmách, s laminá-
tovými štíty, připraveny proti lidem 
zasáhnout. Ti vycítili nebezpečí, 
které hrozilo, a proto začali skando-
vat své úmysly: Z Václaváku domů 

Pokračovanie na strane č. 21

Den boje za svobodu a demokracii. 25 Výročí
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Dinner & Movie
CCBA Events Calendar October to December 2014

Oct. 17, Nov. 7, 14, 28 and Dec. 12, 2014. 
Get into a discussion, express your opinion after viewing a 
segment of Czech TV serial „České století - Century of Czech 
nations“
Contact Mr J. Samek for details

October 25, 2014, Dinner and evaluation of movie
“Babovřesky 2“, CZ, Comedy, 2014

November 29, 2014, Dinner and evaluation of movie
“Keby som mal pušku – If I had a gun“, SK, 
Drama, 1971, En subtitles available

December 7, 2014, St. Nick for children

Remember! 
Third Friday of the month – Potato pancakes

*We reserve the right to change or cancel program due 
to unforseen circumstances.

Everyone is wellcomed 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 5:25 PM
Dinner tickets are:

Members $12,  Other $17
Reserve your tickets by contacting Gizela Majersky

Telephone 204  957 7515 or e-mail majersky@shaw.ca



17

Dinner & Movie
Podzimní program 

„Večeři a hodnocení filmu“      

25. 10. 2014 Večeře a hodnoceni filmu Babovřesky 2

Letní komedie Zdeňka Trošky je úsměvným 
obrázkem ze života v současné vesnici, která 
s nadhledem a komediální nadsázkou, tak 
trochu v duchu Slunce, seno, sleduje kupící 
se nedorozumění a souhry náhod, které 
pořádně zamotají hlavu její obyvatelům. V 
příběhu nechybí láska, žárlivost, závist, in-
triky a zejména vtipné okamžiky, v nichž 
se někteří i najdou. Příběh začíná tam, kde 
první díl skončil: drbna Horáčková vybíhá 
z domu naproti mladým hokeji-stům, kteří 
přijeli navštívit svého dobrého kamaráda...
Komedie, Česko, 2014, 110 min, Režie: 
Zdeněk Troška, Scénář: Zdeněk Troška, 

Marek Kališ, Kamera: Ervin Sanders, Hudba: Karel Vágner
Hrají: Lukáš Langmajer, Lucie Vondráčková, Jan Dolanský, Veronika 
Žilková, Pavel Kikinčuk, Martin Stropnický, Jana Synková, Jana Alt-
mannová a další.

29. 11. 2014 Večeře a hodnoceni filmu Keby som mal pušku 
(možnost Ang. Tit.)

Film, ktorý vznikol podľa literárnej predlohy 
Milana Ferka rozpráva o vojnových časoch 
z pohľadu detských hrdinov a patrí v tomto 
smere spolu s filmom Stanislava Barabáša 
Pieseň o sivom holubovi medzi najlepšie 
filmy slovenskej kinematografie. Na pozadí 
udalostí na Slovensku medzi vypuknutím 
Slovenského národného povstania a oslo-
bodením sledujeme osudy malých hrdinov 
s ich detskými starosťami i radosťami. Stá-
vame sa svedkami ich objavovania okolitého 
sveta, sexuality, komentovania ľudí a udalostí 
a v neposlednom rade i túžby po dospelosti, 
ktorú v tomto prípade paradoxne predstavu-

je puška...
Drama / Válečný, Československo, 1971, 87 min
Režie: Štefan Uher, Kamera: Stanislav Szomolányi, Hudba: Ilja 
Zeljenka, Hrají: Marián Bernát, Jozef Gráf, Daniel Lapúnik, Emí-
lia Došeková, Ľudovít Kroner, Hana Anna Grissová, Anton Šulík, 
Vilma Jamnická, Michal Monček, Brigita Hausnerová, Mária Ho-
jerová, Tomáš Žilinčík, Ľudovít Reiter, Igor Hrabinský, Katarína 
Marečková, Xénia Gracová, Ján Kroner st....Zdroj informaci CSFD

Prepared by Karel Bulandra
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Říčka / Riečka Jeseň 2014

Vivian and James
R. English $20.00
Pavla Brasko $25.00
Zdenek and Anna
Graja  $50.00
Dr. A. Brasko $80.00
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YOUR HELP AND CO-OPERATION 
IS NEEDED AND 

MUCH APPRECIATED!

We would like to continue to send 
invitations via e-mail and are in the 
process of updating our master list. 
Since there are continuing changes in 
our lives, please send us your updat-
ed information as soon as possible.

Indicate: your full name, address, 
phone number and e-mail address.

This information can be e-mailed to: 
p u b l i c r e l a t i o n s @ c z e c h s l o -

va k b e n e vo l e n t a s s o c i a t i o n . c a
Should you have concerns, please 

know that our master list is confi-
dential and we don’t give out any 
of your information without your 
consent! Also to save us time and 
money, should you no longer wish 
to receive our communication in 
the form or e-mails, mailings or 
magazines, please let us know.

Pramen a ŘIČKA – RIEČKA  sú 
jedinými publikáciami v Manitobe 
pre Českú a Slovenskú Komunitu. Vaše 
finančné príspevky nám pomáha-
jú pokračovať v tomto i nadalej. 

Šeky vystavené na CCBA zasielajte 
na adresu 

CCBA, 154 McKenzie Street
Winnipeg, MB

R2W 5A2
ŘÍČKA – RIEČKA is also available 

on our website: 
www.czechslovakbenevolentas-

soc.ca
Should wish to discontinue re-

ceiving the paper version of mag-
azine and receive it electroni-
cally only, please forward your 
request to: riecka@czechslo-
va k b e n e vo l e n t a s s o c i a t i o n . c a

V prípade, že si prajete aby 
sme vám prestali zasielať maga-
zín poštou a volíte ho obdržať 
elektronicky, prosíme o zaslanie 
vašej žiadosti na schránku:

riecka@czechslovakbenevolentas-
soc.ca

Karel Bulandra  $15.00
Anna Pesikova  $20.00

Vivian English  $10.00
Tibor Frenko   $10.00
Dr. Anton Brasko   $10.00
Eva Brasko   $10.00
Dr. Andrej Brasko  $10.00
Amiee Brasko   $10.00
Tomas Suver   $10.00
Adriana Suver   $10.00
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p The membership can be renewed 
any time during the calendar year. 
We do recognize that some of our 
members are not regular visitors 
of the CCBA Club,
so we would like to kindly remind 
our supporters and members that 
the membership could be easily 
renewed via mail to CCBA 154 
McKenzie Street, Winnipeg, MB 
R2W 5A2 - (make cheques pay-
able to CCBA). 
All of your support, however great 
or small is much appreciated! We 
would like to welcome our new 
members and thank those who 
continue to support us! 

With the new season of activities 
ahead we sincerely hope to see you 
in great numbers at our events. 
Please do spread the word and 
invite your friends to join us! Keep 
the calendar on hand. 
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Alexy, Julius Dr. 
Alexy, Lubica
Alexy, Adam
Ameti, Izi
Atnikov, Frank
Atnikov, Kathrin
Bacik, Helena
Bacik, Karol
Bacik, Marcela
Benadik, David
Benadik, Gabi
Benadik, Kazo
Benadik, Martin
Blanchfield, Paul
Bohna, Fred
Borges, Maria
Borges, Paulo
Bowes, M
Bowes, Paul
Brasko, Eva
Brasko, Anton Dr.
Brasko, Aimee
Brasko, Andrej Dr.
Breuer, Eva
Bucek, Magda
Bulandra, Emilia
Bulandra, Karel
Campbell, Kim
Chaloupka, Jarka
Chytry, Milan
Cisar, Jozef
Cohen, Irena
Dobrovolny, Joe
Dobrovolny, Betty
Drexler, Eva
Dusanek, Helena
Eliasova, Veronika
English, Vivian
Forgo, Linda
Frenko, Tibor
Glowacki, Bozena
Goba, Henry
Gocik,Pavol

Gogela, Misha
Gogela, Jerry
Halama, Agnes
Halama, Mildred
Hamrle, Lubos
Haverda, Ernest
Haverda, Slavka
Hill, Susie
Hladik, Eva
Hladik, Vaclav
Hladik, Marcela
Hladik, Marta
Hlas, Vladimir
Hondl, Miroslav
Hondl, Alice
Hrdlicka, Jan
Hrdlickova, Livia (Sr.)
Hudkovic, Ria
Hudkovic, Stefan
Jablonsky, Eugene
Jancar, Iva
Jancar, Vaclav
Jancar, Stanislav
Jansen, Arno
Jerzak Lloyd
Jezik, Tonka
Juli, Evzen
Kadlecova, Eva
Kapsik, Radek
Kapsik, Irena
Kovac, Zuzka
Kriz, Frank
Kubicek, Jan
Kuczera, Anna
Kun, Jirina
Kun, Vilem
Kurinsky, Milan
Kurinska-Hrdlickova,  
Livia
Macek, Josef
Machovec, Eliska
Madzik, Jozef
Majersky, Giselle

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

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

Thank you to all members of 
Canadian Czech and Slovak 

Benevolent Association 
for renewing their membership. 

We also would like to welcome new members, 
we hope you will enjoy the club facilities and 

find new friendships.  

CCBA Membership October 2014
(Members in good standing New, Renewed and Honorary)

CCBA Membership Fees:
$30.00 per year - for full voting membership
$10.00 per year - for supporting member
KČSPJ Členské Poplatky:
$30.00 na rok - pre volebného člena
$10.00 na rok - pre podporujúceho člena
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Escape & Visit
NAVŠTÍVTE  CCBA  BAR

Bar je v prevádzke každý štvrtok 
piatok a sobotu od 19.00 hod.
Ponúkame vám kúsok domova: 
Príjemné posedenie v kruhu vašich 
známych, krajanov a priateľov. 
Možnosť vidieť starých známych 
alebo nadviazať nové priateľstvá. 
Nechýba domáce jedlo a sortiment 
dovozového piva, liehovín,vína, 
či nealkoholické pivo a nápoje. 
Tuzex ponúka lahôdky 
dovezené z Čiech a zo Slovenska. 
Na výber je široký sortiment 
Napolitánok, Hašlerky, Horčica, 
Uhorky, Zelí, Polievky a iné.
Podporíte tým našu organizáciu 
a tým nám umožníte udržať 
tento malý kúsok domova
kde sú spomienky a posed-
enia s priateľmi tak milé. 
Možnosť rezervovania 
spoločenskej alebo barovej 
haly pre súkromné akcie. 

VISIT CCBA CLUB BAR 
Bar is open every Thursday, 
Saturday and Friday at 7 p.m. 

G a b i n a 
Benadik 
will be 
h a p p y 
to serve 
you a 
good se-
l e c t i o n 
of foods 
a n d 
drinks .
We are 
offering 
h o m e -

m a d e 
food, imported beer, liquor, vine, 
non-alcoholic beer and drinks.
Our “Tuzex” offers variety of 
imported food from Czech Re-
public and Slovakia. You can 
find wide assortment of wafers, 
pickles, mustard and much more.
There is an opportunity to 
rent the hall for private events. 
Contact CCBA club 204-589-7483

TUZEX PONUKA
CCBA TUZEX už niekoľko rokov 
tradične ponúka  tovar pre členov 
a priateľov CCBA klubu. Oznamu-
jeme, že je možnosť aj osobnej ob-
jednávky tovaru, ak máte špeciálne 
požiadavky. na tovar ktorý momen-

tálne nedovážame. Pre bližšie informácie prosím  kontaktujte priamo CCBA 
klub.  Príďte sa pozrieť a určite neodoláte našemu čerstvému výberu. 
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Připomínáme si...
Pokračovanie zo strany č. 15

Január -  Leden
Február - Únor
Marec - Březen
Apríl - Duben 
Máj - Květen
Jún - Červen

Júl - Červenec
August - Srpen

September  - Září
Október  - Říjen

November - Listopad
December - Prosinec

Ďakujeme Vám za Vašu stálu priazeň a záujem. Teplé jesenné slnečné lúče 
Vám praje Redakcia

Ak patríte k tým čo niekedy pozabudnú na niektoré gramatické či slovné 
rozdiely medzi Slovenským a Českým jazykom tak Riečka je pripravená 
asistovať. Medzi jeden pravidelný prípad patria názvy mesiacov v roku:

a také Máme holé ruce! U Národního divadla průvod zahnul na Národní 
třídu, kde mu však po pár desítkách metrů zahradily cestu pořádkové oddí-
ly. V okamžiku kdy průvod opustil Vyšehrad, ztratila demonstrace povolený 
ráz. Komunistické vedení muselo urychleně rozhodnout, co dělat: situace 
na Národní třídě se stala výbušnou. Právě zde bylo poslední místo, kde 
bylo možno studentům zamezit v proniknutí na Václavské náměstí, neboť 
to byl zásadní požadavek vedoucích činitelů KSČ. Atmosféra byla napjatá k 
prasknutí - studenti a policisté zde proti sobě stáli jistě hodinu, jedni skryti 
za štíty z umělé hmoty s obušky v ruce, druzí bezbranní, zpívající různé 
písně, v rukou nanejvýš květiny či hořící svíčky.

Václavské náměstí 
se během sametové 
revoluce stalo hlavním 
shromaždištěm 
demonstrantů.
FOTO: fotobanka Profi-
media
Nakonec policie dvěma 
proudy sevřela na 
Národní třídě asi 2000 
lidí, kteří teď nemohli 
dopředu ani dozadu 

a pustila se do nich. Ozbrojenci opět postupovali s nepochopitelnou suro-
vostí a brutalitou, do bezbranných studentů dokonce najížděl obrněný 
transportér. Během krátké doby se podařilo dav rozptýlit, na chodnících 
zůstávali pouze zranění jednotlivci a uprostřed ulice leželo nehybné tělo. 
Všichni si mysleli, že šlo o mrtvého studenta. Teprve později se ukázalo, že 
se jednalo o policejní provokaci a na zemi ležel jeden ze spolupracovníků 
tajné policie, předstírající smrt. Jaký to mělo mít smysl, se nepodařilo zjis-
tit dodneška...
Přestože policie studentskou demonstraci na Národní třídě v Praze 
rozehnala, znamenal 17.listopad 1989 začátek nového bouřlivého vývoje. 

Zdroj internet, Upravvil K. Bulandra.
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Oznámení a Kontakty

continue every Thursday 
at 7:30 pm.
Interested? 

Please contact 
Helena Stelšovsky, e-

mail: helstel@shaw.ca or 
call 772-7209.

  

Czech School 
Classes

Webová adresa KČSPJ: www.czechslovakbenevolentassoc.ca
Informácie o ČSZK odbočkách združenia nájdete na adrese: www.cssk.ca
Veľvyslanectvo Českej republiky v Ottawě:  http://www.czechembassy.org
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky: http://www.slovakembassy.com
ČS Oznamník:  http://socs.mkolar.org/oznamW/o1.html

With the new season approaching fast, we are 
looking once more for volunteers to help out in 
the kitchen during our movie nights and other 
activites.  Number of activities will depend on 
how many helping hands we can find, organize 
and schedule. Dates for the new season will be 
published in the fall issue. Those willing to help 

please call:  Eva Straceny at 204-339-3230 
or club 204-589-7483 

or at: riecka@czechslovakbenevolentassoc.ca
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Toto číslo Riečky vyšlo pod vedením: 
Joe Dobrovolný, Giselle (Gizka) Majersky a

Lívia Kurinska-Hrdličková 
Redakcia Riečky sa teší a uvíta Vaše príspevky, pripomienky, ohlasy, 

dopisy, články, recepty a nápady. Prijaté materiály redakčná rada 
môže podľa potreby editovať pred uverejnením. 

Za obsah publikovaných materialov zodpovedá autor.

Czech-Slovak Benevolent Association
154 McKenzie Street, Winnipeg, MB   R2W 5A2

tel.: 204-589-7483

Riečka ponúka priestor 
na inzerciu, kde môžete 

prezentovať Vašu firmu alebo 
produkty. 

V prípade záujmu o inzerciu  
kontaktujte Gizku Majersky  

elektronicky, 
alebo na adresu klubu.

Vaše príspevky do zimnej 
Riečky môžete zasielať 

elektronicky na  
riecka@czechslovakbenevolentassoc.ca

AVENUE DENTAL CO.
FATHER & SON TEAM WILL REPAIR AND BRIGHTEN YOUR SMILE!

Laser Dentistry, Family Dentistry, Dentures (same day repairs), Crown and Bridge, 
Cosmetic Laser Dentistry - Veneers/Bonding, Teeth Whitening, Emergencies, 

Root Canal Treatments, etc...

2027 Portage Avenue, Winnipeg, MB, R3J 0K6    p: 204-837-8559  f: 204-888-8817

Dr. Anton Brasko D.D.S.
DENTIST

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

Uzávierka pre zaslanie príspevkov do zimného čísla je 
30. Novembra 2014.
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