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Kalendář akcí calgarské pobočky ČSSK
Česká mše svatá bude sloužena v úterý, 21. června 2005 v maďarském kostele “St. Elizabeth’s of Hungary Church”
v 19:30 hodin. Adresa kostela je: 819 - 13 Ave. S.W. Viz další oznámení.
CANADA DAY - ve dnech 30. června – 3. července 2005 pořádáme piknik na pozemcích pana Zdenka Fišery u
Radium Hot Springs v BC.
Setkání s krajany z emontonské pobočky ČSSK na rezervovaném kempu u Crimson Lake pro skupiny se bude
konat 6. srpna 2005.
HUDEBNÍ VEČER s Evou a Vaškem z Blanska – Sobota 13. srpna 2005 v Royal Canadian Legion Forest
Lawn. Začátek v 18.30
KAREL ČERNOCH v Calgary – sobota 17. září 2005 v 18.00 hod – O koncertu více v příštích Calgarských
Listech
VÁCLAVSKÁ ZÁBAVA – sobota 24. září 2005 – podrobnosti v podzimních CL
Zpráva z výroční členské schůze calgarské pobočky ČSSK
Výroční členská schůze se konala v pátek 14. března 2005 v Royal Canadian Legion, Atlantic Lounge. Po přivítání
přítomných a seznámení s programem schůze se podávala výborná večeře od Pavla Hebelky s dezertem a kávou. Po
ustanovení a schválení zapisovatele Vaška Justa byl přečten zápis z minulé výroční schůze a přistoupilo se k
hlavnímu bodu programu a to pokladní zprávě Heleny Třískové. Celkové finanční hospodaření za rok 2004 skončilo
se ziskem. Revizi účtů provedl a s pochvalou ohodnotil pečlivou práci naší pokladní pan Karel Silovský.
Přítomnými krajany byly zprávy přijaty bez připomínek. Předsedkyně Božena Kellnerová přednesla zprávu o
činnosti pobočky rekapitulací všech kulturních, společenských a sportovních akcí za minulý rok. Poděkovala
jednotlivým členům pobočky za veškerou dobrovolnou činnost na udržení krajanské komunity pohromadě.
Připomněla přátelský kontakt s Royal Canadian Legion na Forest Lawnu, dobrou spolupráci s českou Ambasádou
v Ottawě, Generálním Konzulátem v Montreálu a naším honorárním konzulem p. Jerrym Jelínkem. Předseda
návrhové komise Pepík Najman přečetl seznam krajanů, kteří se dobrovolně zapsali na práci ve výboru a přistoupil k
hlasování. Proti těmto registrovaným - Pavel Hebelka, Jan Chalupníček, Václav Just, Božena a Michal Kellnerovi,
Vladimír Mašata, Josef Najman, Draha a Ivan Neveselý, Tomáš Neveselý, Miroslav Novák, Jerry Rous, Helena
Třísková nebyly vzneseny žádné námitky. Funkce ve výboru zůstaly na rok 2005 ve stejném složení mimo
kulturního referenta. Zesnulou Marcelu Krausovou nahradila schválená Drahuška Neveselá. Po zaplacení členství
na rok 2005 byly předány průkazy novým členům se známkou sdružení a stávajícím držitelům průkazů nalepeny
známky na letošní rok. V diskuzi pan Otto Muller navrhnul obnovit po 20letech pravidelná setkání krajanů z okolí
Calgary, Edmontonu a BC v Enderby v Britské Columbii. Pan Honorární konzul Jerry Jelínek informoval o
změnách na Generálním Konzulátu v Montrealu a českém velvyslanectví v Ottawě. Na dotaz oznámil, že ve
Vancouveru konzulární služby ještě nejsou v provozu a zajišťují se prostřednictvím calgarského Honorárního
Konzula. Dále se diskutovalo o uvažované možnosti v investování financí na účet calgarské odbočky ČSSK. Na
závěr předsedkyně poděkovala všem přítomným členům i krajanům za účast a ukončila schůzi s přáním udržet
krajanskou komunitu pohromadě co nejdéle. Božena Kellnerová.

Oznámení: Na pozvání se v sobotu 30. dubna 2005 v 19.00 v Holliday Inn v Calgary setkal calgarský výbor s
novým předsedou edmontonské pobočky p. Milošem Hájkem, místopředsedou p. Jaromírem Mayerem, jednatelkou
p. Slávkou Bílou a dalšími seniory při jejich výletu do Calgary a Drumhelleru. Na přátelské besedě se jednalo o
spolupráci mezi oběma pobočkami formou kulturních vystoupení populárních českých zpěváků a herců. Dále se
projednávala možnost dalších setkání a výletů penzistů a sportovních utkání. Výbor calgarské pobočky oceňuje a
děkuje edmontonským za pozvání a upřímně se těší na další spolupráci.
Oznámení
Se zármutkem 7. března 2005 jsme dostali zprávu o úmrtí paní Marcely Krausové. Pracovitá členka calgarské
pobočky ČSSK se ráda účastnila všech našich kulturních akcí. Obětavě pomáhala s prodejem vstupenek a skoro
všichni krajané v Calgary ji znali proto, že nikoho neuměla odmítnout s jakoukoliv pomocí či radou. ČEST JEJÍ
PAMÁTCE.

=========================================
Oznámení Dovolujeme si vás upozornit na nové, opravené a doplněné vydání knihy bývalého předsedy Sdružení,
dr. Josefa Čermáka „It all began with Prince Rupert“ – encyklopedický popis naší krajanské společnosti v Kanadě.
Knihu je možné objednat na adrese: Anna Otýpková, 1211 – 11 Antrim Crescent, Toronto, ON M1P 4P3; e-mail:
otypka@sympatico.ca Cena knihy je $38.00 + poštovné.

VÝZVA
POMOZTE OPRAVIT DĚTSKOU LÉČEBNU V TATRÁCH POŠKOZENOU VICHŘICÍ
České a slovenské sdružení v Kanadě organizuje sbírku na pomoc Šrobárovu ústavu dětské tuberkulózy a
respiračních chorob v Dolném Smokovci. Škody jsou opravdu velké a Šrobárov ústav ocení každý dolar, který
obdrží na opravy dětské léčebny. Dolný Smokovec a ŠÚDT a RCH patria medzi najviac postihnuté oblasti a
zariadenia. “Katastrofa je pre nás o to citlivejšia, že v ústave liečime výhradne detských pacientov a naša
zodpovednosť je, nedať im pocítit dopad tejto ozajstnej katastrofy.” Vyzýváme proto krajanskou komunitu, aby nás
podpořila v této sbírce. Postup sbírky bude podobný jako předloni při povodních. Výtěžek sbírky bude předán
charitativní organizci ADRA Canada, který vystaví dárcům potvrzenky pro daňové účely, peníze převede na
organizaci ADRA na Slovensku a ta zajistí, aby peníze dostal Šrobárov ústav. Šeky laskavě vystavte na Czech and
Slovak Association of Canada – Hurricane Tatry a zašlete na adresu Czech and Slovak Association of Canada, 3044
Bloor Street West, P.O. Box 564, Toronto, ON M8X 2Y8.
Převzato z krajanského tisku Nový Domov.

CANADA DAY 2005
…..pravidelný piknik pořádá naše calgarská pobočka od pátku
1.července 2005 do neděle 3. července na pozemcích našeho
přítele pana Zdeňka Fišery u Radium Hot Sprindgs. Na programu
je kempování, kopaná, a večer zpívání při táboráku s doprovodem
kytar a výlety do okolí. Hosté, zejména hrající na kytaru či
harmoniku jsou vítáni. Budeli příznivé počasí, jedna parta chce
jet na výlet k ledovci Bugaboo s výšlapem k horské primitivní
chatě Konráda Kaina. O informace volejte až po
26. červnu, Vladimír Mašata 289 7244.

------------------------------------------------------------------------------------Z obsahu tohoto čísla :

Vzpomínání....... Zdeněk Fišera, Edmonton.
List od Zuzany......... Zuzana Janos, Calgary
Na jih.......................Helena Třísková, Calgary
List od Zuzany..........Zuzana Janos, Calgary
Patagonie...................Eva Žídková, Canmore.
Milí čtenáři........................z tisku
Lovy v Kanadě........Dr. Václav Hoyer, Calgary
Bez titulu......................Vlad. Mašata, Calgary
Spousty vtipů a inzerce.

