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Hrad Český Šternberk. V roce 1241 založil Zdeslav z rodu Divišovců nad řekou Sázavou raně gotický hrad. Pojmenoval jej podle svého
erbovního znamení, zlaté hvězdy, na Sternberg či počeštělé Šternberg. Zdeslav se začal psát ze Sternberga a založil tak dlouhou historii
rodu, který je dodnes vlastníkem hradu. Původní podoba raně gotického hradu je skrytá v jádru dnešní stavby, která je výsledkem několika
úprav. Stavební vývoj hradu byl v zásadě dokončen pozdně gotickými zásahy k zesílení obranyschopnosti. Další stavební práce vedly k
úpravám obytných a reprezentačních prostor hradu, které byly vyzdobeny bohatými raně barokními štuky. Jeden z nejlépe dochovaných
hradních celků v Čechách nabízí prohlídku reprezentačních prostor s rodovými sbírkami a památek připomínajících Kašpara ze Šternberka,
spoluzakladatele Národního muzea v Praze.
Spojení : Z Prahy dálnicí D1 směrem na Brno, na 41 km je výjezd Šternov , 2 km dolů k řece Sázavě je hrad Český Šternberk.

==================================
Kalendář akcí calgarské pobočky ČSSK.
V sobotu dne 12. 3. 2005 v 18:30 hod – JOSEFOVSKÁ ZÁBAVA v Royal Canadian Legion
755-40 St SE – Forest Lawn.
V pondělí 14. března 2005 – Výroční členská schůze
Canada Day – piknik v Radium Springs – podrobnosti příště

Vážení krajané a milí čtenáři našeho časopisu,
Členové výboru calgarské pobočky českého a slovenského sdružení nemládnou. S potěšením a s velkou
radostí upřímně přivítáme mezi nás mladší čechoslováky s novými nápady a návrhy. Nebojíme se
vyslechnout a prodiskutovat i kritické názory nebo připomínky. Potřebujeme krajany ochotni dobrovolně
s elánem a chutí pracovat na udržení calgarské komunity. Nestyd’te se a přijd’te mezi nás v hojném počtu.
Těšíme se na vás a děkujeme předem za hojnou účast.
Připravujeme:
Březen-duben 05 - Zorganizujeme sbírku finanční pomoci pro postižené oblasti Vysokých Tater posledním
hurikánem, (dětská ozdravovna ve Smokovci).
Září 2005 – koncert populárního českého zpěváka Karla Černocha
Září 2005 - Václavská zábava – zpěv a hudba od Evy a Vaška z Blanska
Říjen 2005 – Oslava svátku republiky
========================================
Vzpomínka :
Pan Jaroslav ŠIMON, 27.II.2004. - 27.II.2005........A stopy lásky Tvojí navždy budou v nás, víme, že jsi stále s
námi a ve vzpomínkách žiješ dál....
Manželka Alice Šimonová, dcera Alena Martai (Danny), a syn Jaromír (Bernadette)
======================================
Čtyřtýdenní kurs českého jazyka byl v roce 2004 organizován v termínu od 30. 7. do 26. 8. Kurs je tradičně určen především
učitelům českého jazyka z řad krajanů (učitelé ze školského systému, ale i vyučující v kursech češtiny organizovaných
krajanskými spolky apod.). Kromě toho se do kursu mohou hlásit i redaktoři krajanských médií, knihovníci krajanských
knihoven, kurátoři krajanských muzeí a další, kteří nějakým způsobem využívají český jazyk ku prospěchu širší krajanské
komunity. Kurs má kapacitu 60 účastníků. V rámci plnění vládního usnesení č. 1306/2000 bude kurs organizován i v roce 2005
(srpen). Podrobnější informace sdělí MŠMT v předstihu. Tento kurs je plně hrazen vládou ČR, tj. jsou hrazeny veškeré
náklady na výuku jazyka, stravování a ubytování. V době studijního pobytu je poskytována bezplatně také nezbytná zdravotní
péče. Kurs je pořádán ve studijním středisku Univerzity Karlovy ve městě Dobruška ve východních Čechách. Praktická
jazyková výuka probíhá od pondělí do pátku v dopoledních hodinách v rozsahu celkem 90 vyučovacích hodin ve skupinách
podle stupně pokročilosti jazykových znalostí (začátečníci, mírně pokročilí, středně pokročilí a pokročilí). Věkový limit je
stanoven na 18 let (v den zahájení kursu musí účastník dovršit 18 let). Na závěr kursu vydává Ústav jazykové a odborné
přípravy Univerzity Karlovy účastníkům osvědčení o absolvování kursu. Pro účastníky je dále připraven mimoškolní program,
v jehož rámci se seznámí s historickými památkami měst, folklórními akcemi, přírodními krásami i životem lidí v ČR. I tyto
akce jsou hrazeny Ministerstvem zahraničních věcí ČR.
Zájemci o účast v kursu si - tak jako v minulých letech - vyplní formulář přihlášky, který bude k dispozici na zastupitelských
úřadech ČR v zahraničí, na OKKV MZV ČR a na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
(www.dzs.cz). Vyplněné přihlášky zasílejte do konce března 2005 na velvyslanectví ČR v Ottawě (251 Cooper Str., Ottawa,
ON, K2P 0G2 Attn. Jan Buben).
========================================

Oznámení :Ve čtvrtek 17. února 2005. a zase ve čtvrtek 17. března 2005 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
anebo
jižně od Glenmore Trail křižovatky.
Bližší informace získáte na email adrese masata@telusplanet.net
zjanos@shaw.ca

=====================================
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 : Dvě česká děvčata hledají možnost kontraktu jako opatrovnice malých dětí. Obě jsou současně na úvazek
v BC. Budeteli jim moci poradit nějaký kontakt na rodinu hledající opatrovnice, použijte jejich e-mailovou adresu
agata.labyrint@atlas.cz
Tato záležitost velmi spěchá.
========================================
Dále následují tyto zajímavé články:
Sociálně demokratická pohádka o daňových úlevách s dobrým koncem??? ...nebo špatným???
Pes který štěká nekouše. Helena Třísková, Calgary.
O původě a rodině V.I.Lenina.
Zruší NHL letošní sezónu?
Dovolen¨á na ostrově. Vladimír Mašata.
Bez titulu. VM.
Příklad formuláře pro pozvání někoho z Čech pro žádost o kanadské vizum. Upravte dle Vaší potřeby.

