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RADOŠOV u Karlových Varů. Přinášíme Vám obrázek krytého dřevěného mostu přes řeku Ohři v Radošově u Karlových Varů.
Radošov je prvně zmiňován v listině českého krále Přemysla Otakara I. z roku 1226, mluvíce o Radovanovu brodu. Roku 1360 dal Karel IV.
povolení ku stavbě normálního celodřevěného mostu. První krytý most byl postaven 1568 královským městem Ostrov nad Ohří, které mělo
ekonomický zájem na královské cestě spojující Prahu se Sedleckem a pokračující na německý Erfurt. Most býval velmi často poškozen
ledovými krami a požáry a naposledy byl opraven v roce 2003.

KALENDÁŘ AKCÍ CALGARSKÉ POBOČKY
V sobotu 17. září 2005–Koncert Karla Černocha..
V sobotu 24. září 2005 – Václavská zábava…
V pátek 28. října 2005 – Boris Krajný koncert.
Plánujeme Silvestra 2005 – Podrobnosti v příštích Calgarských Listech
POZVÁNÍ
Ve spolupráci s edmontonskou pobočkou vás upřímně zveme na koncert populárního českého zpěváka Karla
ČERNOCHA. Zpěvák - hudební skladatel Karel Černoch je jeden z nejlepších interpretů české populární hudby naší
doby. Doma vznikla celá řada nezapomenutelných nahrávek ať už s jeho skupinou JUVENTUS, nebo s Orchestrem
Čs. Rozhlasu a Orchestrem Čs. Televize. V pěveckém triu s Antonínem Gondolánem a Jaromírem Mayerem nazpíval
Karel Černoch řadu písniček, které zůstávají ve zlatém fondu českého příspěvku ke swingu. Obdivovám především
těmi, kteří ocení kvalitu, stal se živou legendou české populární hudby. V současné době – po všech letech zpívání
stále ve vynikající kondici – patří mezi nejlepší. Vedle běžných vystoupení uvádí svůj vlastní pořad v rozhlase
COUNTRY RADIO a hraje a zpívá hlavní roli v muzikálu BÍDNÍCI, který je vyprodán na několi měsíců dopředu.
Takže co víc si přát, kromě toho, abyste milí krajané přišli na jeho vystoupení 17. září 2005, které se uskuteční v hale
Irene Besse Keyboards na adrese 6999 - 11 Street SE. Začátek koncertu v 19.00 hodin. Vstupenky po $15.00 jsou k
dispozici u Boženy Kellnerové 295-8438, Drahušky Neveselé 278-6201, Vaška Justa 271-3508 a před koncertem u
dveří. Je pravděpodobné, že Karel Černoch bude mít na prodej svoje CD.
Další pozvání pro krajany v Calgary a okolí je na již tradiční VÁCLAVSKOU ZÁBAVU konanou v sobotu 24.
září 2005 v 18.30 v klubu veteránů na shora uvedené adrese. K tanci a poslechu nám bude hrát Duo Eva a Vašek z
Blanska. Jejich repertoár je velice rozmanitý a svým zpěvem a hudbou dokážou uspokojit každou generaci. Vstupenka
po $25.00 zahrnuje výbornou domácí večeři našeho místopředsedy spolku Pavla Hebelky a jeho kolektivu, kávu a
zákusek. Závazné telefonické objednávky a převzetí vstupenek na jihu přijímá:
Drahuška Neveselá 278-6201 a Vašek Just 271-3508
Na severu:
Božena Kellnerová 295-8438
Na východě :
Pavel Hebelka 720-2131 domů a do práce tel. 272-5585, mobile 710-1539.
Počet zakoupených a zaplacených vstupenek musíme Pavlovi nahlásit nejpozději dva dny před zábavou. Proto
nenechávejte nic na poslední chvíli. Přijďte si zatancovat a zazpívat – nebudete litovat. Těšíme se na vás.
Klasický klavírní koncert
Ve spolupráci s čestným konzulem p. Jaroslavem Jelínkem a za finanční dotace z MZV OKKV vás milí čtenáři a
krajané zveme na oslavu svátku republiky stejně jako minulý rok do Irene Besse Keyboards Hall na adrese uvedené
výše. Na slavnostním koncertu vystoupí jeden z vrcholných současných českých klavíristů Boris Krajný. Koncert se
koná 28. října 2005 v 19.00 hod. V programu české hudby nám mistr zahraje i skladby F. Lizsta a F. Chopina.
Vstupené u dveří před koncertem za $10 zahrnuje lehké občerstvení. Děkujeme za vaši návštěvu.

Oznámení: Ve dnech 6. a 7. srpna 2005 se konalo na rezervovaném a edmontonskými zaplaceném kempu u Crimson
Laku setkání edmontonských a calgarských krajanů. Za teplého a slunečného počasí se ti mladší v uvedeném jezeru
vykoupali a osvěžili. Večer po opečených buřtech nebo grilování steaků jsme se všichni sesedli k ohni a společně
zazpívali tucet českých, moravských a slovenských písniček. Ke skvělé náladě přispěli na žádost jednotlivců
písničkami Eva a Vašek z Blanska. Milým překvapením u ohně bylo předání finačního příspěvku předsedou Milošem
Hájkem našemu spolku na vydávání Calgarských Listů a činnost pobočky. Touto cestou náš spolek ještě jednou
děkuje edmontonským za pozvání a finanční dotaci.

Oznámení: Česká dívka Lucie Masarova je postižena
jako odběr krve, atd. Na záchranu života Lucie
akutní leukemii AML-M2. Nemocnice v Praze nemají
Masarové krajané v Calgary a celé Kanadě měli
potřebné zařízení a léky. Po dohodě byla Lucie
možnost finačně přispět na otevřený účet u TD Canada
přepravena z Londýna do Calgary soukromým letadlem
Trust v Calgary. Calgarská pobočka byla mezi prvními
českého podnikatele. Experimentálně se Lucie léčila
humanitními dárci, která nezištně přispěla na léčení
ambulatně v Alberta Childrens Hospital – jedné z 9ti
této těžké choroby. Rovněž velká administrativní
nemocnic na světě, která má potřebné zařízení na léčení
pomoc byla prezentována čestným konzulem pro
tohoto druhu leukemie. Lékaři poskytovali služby
západní Canadu p. Jaroslavem Jelínkem. Na základě
zdarma a rovněž tak zdarma byly léky. Lucie byla pod
posledního oznámení, Lucie Masarová s maminkou a
dohledem Dr. Maxe Copeese, jak jste se měli možnost
lékařem už odletěla v neděli 21. srpna zpátky do
Prahy. Za projev solidarity a za každý dolar všem
dříve seznámit se zprávou v calgarském deníku
krajanům děkuje otec Miloš Masare 44 let, matka Jitka
Herald. 9. srpna doktoři z Aberta Childern Hospital v
Masarová 40 let, bratr Daniel Masare 12 let. Podle
Calgary přerušili studijní léčbu z důvodu změn v krvi.
poslední zprávy z českého tisku se Lucie těší z návratu
Další nadějí bylo pokračování léčby v Houstonské
domů ke své rodině a přátelům. Otec Lucie s rodinou a
nemocnici v Texasu. Vzhledem k tomu, že podle
českými lékaři nadále bojují o záchranu své dcery.
texaských lékařů se Lucie Masarová nekvalifikovala na
Program a shora uvedené zprávy vypracovala
studium její nemoci při užívání nových léků, místo do
Božena Kellnerová
Houstonu odletěla do Prahy. Denní poplatky
představovaly $355 plus poplatky za potřebné testy,
=========================================
Oznámení: Všem zájemcům o zpívání oznamujeme, že příští schůzka bude 15. září 2005 o 19,00 hodině na adrese
7304 MacLeod Trail SE. Schůzky asi 30-ti členné skupiny slovenských a českých milovníků zpěvu lidových,
trampských, tábornických písní za doprovodu několika kytaristů a harmoniky Ivana Hlívy se konají ve vyhrazené
místnosti restaurace LIMERICK na východní straně ulice asi 250 metrů jižně od Glenmore Trail křižovatky. V zájmu
dobrých vztahů s vedením restaurace je domluveno, že objednávky se platí hotově ihned po donešení. Bližší informace
získáte na email adrese masata@telusplanet.net anebo zjanos@shaw.ca
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.

Oznámení : CZECH-BOOKS.com je české knihkupectví ve Victorii, BC. Jejich nabídka knih v české a slovenské
řeči je pozoruhodná. Momentálně mají na skladě asi 1,200 titulů knih, více jak 100 CD s hudbou , mluveným slovem
a pohádkami. Dále nabízejí ve svém májovém katalogu české filmy na DVD, knihy křížovek, mapy, slovníky a
učebnice. Mají na skladě zábavné i informační CDROM, přáníčka, CZ samolepky na auta, hrací karty, hračky, hry,
skládačky, míče s Ferdou a časopis Reflex.
U nás v redakci je k disposici asi 6 jejich posledních katalogů (289 7244), které si též můžete objednat přímo ve
Victorii buď telefonem či faxem a nebo na e-mail adrese. Na Internetu jsou na stránce www.czech-books.com.
Největší zájem je o tyto bestsellery.
1. Czech cookery, Lea Filipová
2. Dvě dámy v tísni, Zdena Frýbová
3. Czech national cookbook, Hana Gajdošíková
4. Zatím dobrý, Jan Novák (Bratři Mašínové)
5. Jedenáct minut, Paul Cuelho
6. Hrdý Budžes, Irena Dousková
7. Z neznámých důvodů, Zdena Frýbová
8. Zaslíbená země, E. M. Remarque
9. Czechia, Zdeněk Thoma a Soňa Thomová
10. Kam šlápne česká noha, Ota Ulč
11. Benjamin, Valja Stýblová
12. Tchyně a uzený, Simona Monyová
13. New Czech, step by step, Lída Holá
14. Neděle jako stvořená pro vraždu, Frýbová.
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Další články:
Po šedesáti letech… Helena Třísková.
Můj výlet do Kanady. Vladimír Šenkýř, Praha.
Psí příhody:
Ondřej Neff, Praha.
Vzpomínka na Jaroslava SEIFERTA .
Strejda Martínek
Rastislav Nathaniel Royko.
Bez titulu….

Inzerce a řada vtipů.
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