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Příjemné prožití vánočních svátků všem čtenářům přeje redakce.

Vánoční motiv na přední straně zhotovila specielně pro letošní Calgarské Listy paní Marie Glebová z Calgary.

====================================================================================

KALENDÁŘ AKCÍ CALGARSKÉ POBOČKY ČSSK.

V pátek 31. prosince 2004 – oslavíme zakončení roku v Royal Canadian Legion.
Připravujeme:
Na březen 2005 tradiční Josefovskou Zábavu. Podrobnosti v jarních Calgarských Listech.
Září 2005 – koncert populárního českého zpěváka Karla Černocha.
Září 2005 – Eva a Vašek z Blanska zahrají a zazpívají na Václavské zábavě. Již mají zakoupené letenky.
Oslava svátku republiky:
Ve čtvrtek 21. října 2004, s finanční podporou z MZV-OKKV, se konal klavírní koncert klasické hudby, kterým
jsme oslavili 86. výročí vzniku samostatné republiky. Honorární konzul p. Jaroslav Jelínek zahájil oslavu přivítáním
nemalé návštěvy krajanů, významných hostů a všech přítomných. V krátkém, ale výstižném projevu vysvětlil
význam této akce a na podium přivítal profesora a klavírního virtuoza Jana Novotného z Prahy. V pořadí to bylo již
třetí úspěšné vystoupení jednoho z nejznámějších českých pianistů. Program koncertu byl sestaven v duchu,
dvojitého výročí Bedřicha Smetany 1824 – 1884. Po skončení dlouho trvajícího potlesku nám Mistr zahrál přídavek
– Luisinu Polku.
Prezident Václav Klaus v Calgary
The Fraser Institute pozval na 9. listopadu 2004 do Calgary prezidenta České republiky Václava Klause, který
v odpoledních hodinách vystoupil se svou přednáškou v hotelu Hyatt. Důvodem pozvání byly oslavy třicátého
výročí založení institutu a patnáctého výročí pádu berlínské zdi. Slavnostního oběda s přednáškou se zúčastnilo
asi 200 posluchačů, z toho 30 krajanů. Význam a podrobnosti o Fraser Institutu najdete na www.fraserinstitute.ca
Ve středu 15. prosince 2004. ( ne ve čtvrtek) se koná pravidelné zpívání, začátek v 19.00 hodin na adrese 7304 MacLeod
Trail South, ve vyhrazené místnosti restaurace LIMERICK na východní straně ulice asi 250 metrů jižně od Glenmore Trail
křižovatky. Bližší informace získáte na email adrese masata@telusplanet.net anebo zjanos@shaw.ca
Oznámení : Autorka zajímavých článků pro Calgarské Listy, paní Eva Žídková z Canmore vydala svou první knížku:
Our dreams were Canada. Anglicky psanou odysey o útěku jejich rodiny z komunistického ráje si možno objednat přímo na
adrese: Eva Žídek, 301, Larch Place, Canmore, AB, T1W 1R7, telefon 1 (403)678 2808. Cena je 20 dolarů. Tato kniha byla
uvedená jako doporučená četba v několika školách v okolí Canmore.
Oznámení: Chtěli bychom připomenout, že redakce velmi uvítá jakékoliv články a podněty k otisknutí či zlepšení úrovně
našeho časopisu. Omlouváme se, že v tomto čísle máme k disposici jen velmi málo populárních českých vtipů. Případné
nedostatky či volné návrhy zavolejte na telefon 289-7244, penzista Vladimír Mašata má hodiny od 9.30 do 18. a e-mail adresu
masata@telusplanet.net
==========================================
Oznámení: Podle dostupných informací je stále ještě uzavřena kancelář českého honorárního konzulátu ve Vancouveru.
Český kalendář 2005 - Desátý ročník čtivé publikace (176 stran) s články z české historie, kultury, doplněná obrázky, recepty, poezií
křížovkami, písničkami, povídkami a vyprávěním o naší přírodě vyjde koncem listopadu. Objednávejte na adrese v redakci: Legerova 61,
120 00 Praha 2, ČR, tel. a fax: 224 941 149, tel. přes ústřednu, kde je možné zanechat vzkaz: 224 941 976, e-mail: strizovska@seznam.cz
nebo m.fialkova@centrum.cz Cena kalendáře i s leteckým poštovným je v ČR 129 Kč + event. poštovné. Zájemcům zašleme kalendář se
složenkou. www.cesky-dialog.net
V Evropě je cena i s poštovným 10 EUR, v Kanadě 15 CAD, v USA 15 US. Šeky prosím nezasílejte na naší adresu, ale na adresu našeho
zástupce: Kanada: Milan Štastný,2312 Mathers Ave., West Vancouver, B:C. V7V 2H6

=====================================
Oznámení: Je mi 26 let a hledám přítele nebo přítelkyni kolem 22-30 let na dopisování přes e-mail nebo i poštou. V řeči
nejlépe české, slovenské nebo i anglicky pro ty, kterým to jde nejlépe. O svých zájmech si můžeme napsat. Můj e-mail je
sladekc@telusplanet.net Budu se těšit, přátel není nikdy dost. Caroline.

=====================================
Oznámení: Navštívili jsme nedávno otevřenou čajovnu Oolong na adrese: 10 Str. NW s českým vedením. Paní Mili
Jaklová zde nabízí velmi rozsáhlý výběr různých orientálních i herbálních čajů, jakož i typicky české pečivo a zeleninové

polévky s dalamánkem. Zahlédl jsem "Bublanku" s modrými borůvkami a dají se objednat i čerstvé rakvičky se šlehačkou.
Do čaje si můžete objednat i rum a jiné přísady. Čajovna se nachází na východní straně 10 Str. a na křižovatce s Kensington
Rd. NW. Parkování 4 vozů
je možné na zadní straně budovy, nejsnadněji přístupné jedete-li od východu po Memorial Dr. Další parkování je na nábřeží u
10. Street mostu, pro ty co přijíždějí od západu po Memoriál Dr. Telefon 283 0333.
==================================================================================
protože my starší jsme nedostáli své historické povinnosti a
VÝZVA K 15. VÝROČÍ SVOBODY – NESMÍME
nesdělili
nejen historikům, ale - jejich prostřednicvím ZAPOMENOUT!
právě
těm
nevědomým z mladé generace naše svědectví.
Prof. MUDr. Josef P. Skála
Opravdu jsme už všichni rezignovali? Opravdu budeme
Koncem listopadu tohoto roku to bude už patnáct let od
všichni
mlčet? Opravdu si vezmeme do hrobu všechno, co
konce jedné nelidské a brutální diktatury, která v polovině
si
pamatujeme
a co tvoří největší obžalobu komunistických
Evropy - včetně naší vlasti - čtyřicet let ničila lidské životy
zločinů?
Připustíme,
aby ony statisíce či miliony životů
svým bezprávím, potlačovala a trestala základní morální
našich
příbuzných
a
známých zmizely bez jediného
principy a zároveň odměňovala lež, přetvářku a ohnutou či
svědectví
či
historické
stopy zachované pro budoucí
zlomenou páteř. Dvě generace jsme se báli narovnat,
generace?
podívat zpříma do očí a vykřičet pravdu o zničených
Já se s tím smířit nedokážu! A proto píši tuto svou výzvu.
životech, rozvrácených rodinách , o umlčení a zdeptání
Výzvu
Vám všem, kteří si ještě pamatujete, ať teď žijete v
tisíců z nejlepších synů a dcer našeho národa nebo, v
České
či
Slovenské republice, či kdekoliv jinde na světě.
nejlepším případě, o jejich nucenému odchodu do exilu.
Prosím
Vás
úpěnlivě, abyste důstojně oslavili patnácté
Teprve během posledních patnácti let jsme se konečně
výročí
svobody
našeho národa tím, že co nejdříve zašlete
mohli narovnat a promluvit, abychom jednou provždy
informace o tom jak komunistický režim ovlivnil životy
uložili do paměti historie tu hrůznou křivdu, kterou
Vaše, Vašich rodin, příbuzných a přátel. Poskytnuté
komunismus spáchal na většině z našich nejmorálnějších,
informace
, jakkoliv stručné či neumělé, by měly obsahovat
nejtvořivějších a nejproduktivnějších spoluobčanů. Učinili
základní
údaje
k pozdějšímu archivnímu zpracování
jsme tak?
databáze
tedy
plná
jména, snad i data narození, adresy a
S výjimkou těch několika desítek či možná stovek
stručný
popis
událostí.
Zdůrazňuji, že Vaše informace
nejviditelnějších obětí, jichž si historie nemohla
nebudou sloužit jako podklady pro případný postih viníků
nepovšimnout, naše mlčení pokračovalo. Do tmy
či nějaké odškodnění, neboť to už je bohužel po patnácti
zapomnění se pomalu propadá nejpodstatnější část jednoho
letech
bezpředmětné. Navrhovaná databáze by měla
z největších zločinů novodobých dějin. Zločinu, jehož
zachovat
provždy stopy osudů , které by jinak bezejmenné
podstatnou - a doposud němou - obžalobou jsou právě ony
zmizely
v
propadlišti zapomenutí a sloužit jako zdroj
statisíce či miliony vykolejených a zničených životů,
potřebných
informací ke zpracování budoucími vědci,
jejichž pamětníci nám pomalu odcházejí. Životů, které
žurnalisty a umělci.
tvoří onu převážnou část ledovce paměti národa, která
Jsem rád, že se této mé iniciativě už dostalo široké
ponořena pod hladinu zájmu historie se stále rychleji
podpory
mezi významnými krajanskými organizacemi v
rozpouští. Nikdo zatím nezačal zapisovat příběhy
Severní
Americe ( mj. České a Slovenské Národní
obyčejných
lidských
osudů,
které
poznamenal
Sdružení
v Kanadě a Československá společnost pro vědy
komunismus. Nikdo zatím nezačal shromažďovat databázi
a
umění)
Navíc
tento projekt vzbudil zájem mezi domácími
životů, jejichž potenciál obohatit náš národ byl uťat hned u
novodobými
historiky
a České Dokumentační Středisko při
kořenů a jejichž právo na důstojnou existenci člověka
Národním Muzeu (ředitel Dr. Vilém Prečan) převzalo nad
dvacátého století zašlapala bota jedné překroucené
projektem záštitu a poskytlo adresu na přijímání informací
ideologie do prachu lží. A jaký je výsledek tohoto našeho
do
databáze (zde bych chtěl zvláště poděkovat za velkou
pokračujícího mlčení?
pomoc
Dr. Jiřině Šiklové).
Historici, žurnalisté - dokonce i někteří politici - a s nimi
Teď
už je jenom na nás všech, na desetitisících
my všichni, kdo si zachováváme alespoň špetku zdravého
pamětníků,
kteří sice nikdy nebudeme psát knihy pamětí,
rozumu, nevěříme vlastním očím, když čteme, že dvacet
ale kteří si přesto pamatujeme, abychom databázi paměti
procent voličů odevzdalo letos svůj hlas komunistické
národa
a svědectví o zločinech komunistického režimu
straně. Mezi touto pětinou našeho národa nejsou jenom
vytvořili.
Samozřejmě si uvědomuji, že takovýto
prošedivělé a prořídlé zbytky nenávistníků, jejichž
informační
soubor bude vyžadovat v budoucnu množství
omezené schopnosti rozpoznávací a vrozenou nemorálnost
archivářské
práce. Věřím ale v upřímnost a
strana diktatury proletariátu vždy nejen využívala, ale i
pravdomluvnost
zasilatelů, a navíc jsem naprosto
bohatě odměňovala. Podstatnou část voličů komunistické
přesvědčen, že těch několik desítek archivářských a
strany tvoří dnes lidé mladí, lidé jejichž rodiny komunisté
historických
disertačních prací, na tomto projektu
bezprostředně nepostihli a jejichž osobní paměť nesahá za
obhájených,
bude
jen malou splátkou k historické
těch patnáct let svobody. Lidé, kteří nemohou vědět,

zodpovědnosti nás všech. Pouze tím, že zachováme,
zpracujeme a zpřístupníme co nejúplnější informace o
nespravedlnostech minulosti, můžeme snad předejít jejich
opakování!
Snažně Vás všechny prosím, jménem všech zatím
bezejmenných obětí komunistické zlovůle, uvědomte o
této iniciativě všechny své známé a zasílejte své paměti
(pod názvem “Nesmíme zapomenout”) co nejdříve. V

elektronické
formě
na
e-mailovou
adresu:
csds@centrum.cz. , a ve formě dopisů, namluvených
CD či kazet a dokumentů na poštovní adresu: CSDS,
Skokanská 3, 169 00 Praha 6, Czech Republic, (FAX č.
420 - 220 466 408).

==========================================
Další články a hodně vtipů.
Solidarita hráčů NHL na tenkém ledě. Petr Adler, Edmonton.
Fejeton: Petr Adler, Edmonton.
Krajinově vděčný rakouský potok, divoký a
krásnýLammer.Jakub Turek, Praha.
O civilizačním pokroku na inuitské vesnici. Roman Štastný, Calgary.
Doma. Helena Třísková. Calgary.
Dvě vánoční psí povídky. Eva Žídková, Canmore.
Dochtoři a ynžynýři za hrnec sádla... Ross Hedvíček, Florida.
Bolí vás záda? R.N. Royko, Calgary.
Bez titulu.

VM.

