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Veselé Vánoce přeje všem redakce.

KALENDÁŘ AKCÍ CALGARSKÉ POBOČKY
Pozvání: Milí krajané, upřímně vás, vaše přátelé a známé zveme na SVATOU MŠI. Svatá mše bude sloužena v úterý 13.
prosince 2005 v 19.30 hod. v maďarském kostele St. Elizabeth na adrese 819-13 Ave SW. Z Burlingtonu tentokrate prijede Otec
Pavel Norbert Rouš. Pro zájemce ke zpovědi velebný pán bude v kostele přítomný od 18.30 hodin.. Podle informace paní
Hýskové tel. 281-7799 velebný pán se v Calgary zdrží několik dnů. V případě zájmu o křtiny, svatby a jiné potřeby je možné tyto
otázky prodiskutovat a p. Švorčík je ochoten krajany osobně navštívit. Nebojte se zavolat na uvedené číslo. Po mši svaté jako
obyčejně si u kávy s domácím občerstvením popovídáme.
Pozvání na SILVESTRA v sobotu 31. prosince 2005 do Royal Canadian Legion na adrese 755-40 St SE Forest Lawn – tel.
272-5585. Vedení klubu veteránů pořádá NEW YEAR’S EVE PARTY a upřímně zve naše krajany společně s nimi oslavit
konec roku 2005 a slavnostně přivítat rok 2006. .
Připravujeme:
Na březen 2006 tradiční Josefovskou Zábavu. Podrobnosti v jarních Calgarských Listech.
Červen 2006 – vystoupení skupiny Ivana Mládka - www.guitariano.com
Oznámení:
V minulém vydání CL jsme oznámili zprávu o české dívence Lucii Masarové, která byla v calgarské dětské nemocnici
experimentálně léčena na akutní leukemii. Po návratu domů do Prahy jsme sledovali další průběh statečného boje o žití a
zdravotní stav Lucky z různých českých médií. I fotografie naznačovaly, že se Lucie jednu dobu cítí lépe. Bohužel opak byl
smutnou pravdou. Veškerá naděje na vyléčení této zhoubné choroby se ze dne na den vytrácela a mladý Luciin život náhle
skončil 13. září v odpoledních hodinách. I když jsme ji osobně nepoznali, věnujeme ji touto zprávou tichou vzpomínku.
Ke klavírnímu koncertu – Borise Krajného.
V pátek 28. října 2005 se v Irene Besse Keyboards Hall konala oslava 87. výročí vzniku Československé republiky. Čestný konzul p. Jerry
Jelínek po slavnostním přivítání krajanů, čestných hostů, jmenovitě předsedu SVU z Edmontonu p. profesora Pavla Jelena a Dr. Miloše
Krajného – člena přesednictva Masarykova Institutu v Torontě. Za albertskou vládu přednesl zdravici k uvedenému výročí MLA Honorable
Wayne Cao.Po krátkém projevu p. konzul představil a na podium uvedl významného českého klavírního virtuoza Borise Krajného.
Světoznámý pianista přednesl skladby J.S.Bacha, Franze Liszta, Leoše Janáčka, Josefa Suka a Bedřicha Smetany. Za neutuchajícího potlesku
nám mistr na závěr zahrál Džezovou Partituru č. 8 od Erwina Schulthoffa, Chopenův Waltz a program koncertu ukončil třetím přídavkem a
to Smetanovou Polkou. Důstojna oslava se konala ve spolupráci s Honorárním Konzulem pro západní Kanadu p. Jelínkem a za finanční
dotace MZV – OKKV. Po koncertu měli krajané u kávy s českým tvarohovým a makovým pečivem možnost mezi sebou a s mistrem Borisem
Krajným promluvit. Calgarská pobočka Českého a Slovenského Sdružení děkujeme touto cestou paní Zuzaně Costello a kolektivu za
přípravu a zdárný průběh koncertu a všem krajanům a příznivcům klasické hudby za jejich návštěvu a přízeň. bk

Z pera Vaška Justa o koncertu Karla Černocha v Calgary
V sobotu, 17. září 2005, jsme zde v Calgary měli možnost vidět známého českého zpěváka, hudebního skladatele, a vtipného baviče, Karla
Černocha. Po několika letech jsme se tak dočkali něčeho, co není v Calgary běžně k máni - vidět a slyšet přední interprety české populární
hudby v “akci”. Karel Černoch k nám přijel z Edmontonu, kde byl opět na návštěvě u svého dlouholetého kamaráda Jaromíra Majera.
Doprovázeli ho manželka Dáša s manžely Mayerovými a Hajkovými z Edmontonu. Koncert rozhodně nezklamal a pro více než sto krajanů v
sále to byl nezapomenutelný večer. Karel nás pořadem provázel nejen písničkami ale i slovem. Přitom popisoval a vzpomínal na svoji bohatou
uměleckou kariéru, trvající přes čtyřicet let. Hudební doprovod řídil Jaromír Mayer.

=========================================
Oznámení: Všem zájemcům o zpívání oznamujeme, že příští schůzka bude 8. prosince 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 se konají ve vyhrazené místnosti restaurace LIMERICK na východní straně
ulice MacLeod Trail SE, asi 300 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: V pátek dne 11. listopadu 2005 zemřel Dr. Jan Havlena ve věku 79 nedovršených let. Se zemřelým odešel bohatý
kus historie naší calgarské pobočky Českého a Slovenského sdružení v Kanadě. Jan Havlena byl delší dobu předsedou pobočky,
byl velmi platným členem našeho hudebního souboru Canceled Czeks, věnoval hodně úsilí při organizaci českého televisního
vysílání v Calgary. Za svou dlouholetou činost byl vyznamenán Masarykovou cenou. Dlouhá léta učil na calgarské univerzitě na
oddělení petrolejové chemické technologie. Jan byl spolehlivý přítel a vynikající rádce, ti kdo ho poznali na něho budou dlouho
vzpomínat.
=========================================

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: 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 : 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
14. Neděle jako stvořená pro vraždu, Frýbová.
13. New Czech, step by step, Lída Holá
Na zadní stránce uvádíme jejich inzertní kartičku s poštovní adresou, telefonem a emailem.
======================================================
Následují články, vtipy.
Z kanadského denního tisku….., napsal jakýsi čtenář…..
František Houdek.
Brněnská hvězda světové fyziky.
Kvality vysokých škol.
Dr. Ota Ulč.
Helena Třísková, Calgary.
Autem nebo vlakem ?
Medvědi nevědí, že turisti nemaj zbraně
Až jednou procitnou, počíhají si na ně! Eva Žídková, Canmore.
Můj výlet do Kanady. Pokračování z minulého čísla. Vladimír Šenkýř, Praha
Mezi nebem a zemí.
Roman Štastný, Calgary.
Tahiti.
Vladimír Mašata, Calgary.
Homesickness- Touha po domove.
Zuzana Jánoš, Calgary.
Bez titulu...... VM
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