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CZECH AND SLOVAK ASSOCIATION OF CANADA, Calgary Branch
P.O. Box 355, Calgary, Alberta T2P 2H9

www.czcanada.com

Našim milým čtenářům posíláme úsměv jara.

Březen 2006.

Fotografii jarního pozdravu našim čtenářům laskavě zapůjčila paní Charlene Hambly.
KALENDÁŘ AKCÍ CALGARSKÉ POBOČKY

POZVÁNÍ na 18. březena 2006 v 18.30 hod. ” TRADIČNÍ JOSEFOVSKÁ ZÁBAVA” v Royal Canadian Legion
– 755-40 St SE. Vstupenky po $25.00 jsou v předprodeji do 15. března 2006 na jihu u Marcely Just na tel. 2713508, Drahy Neveselé 278-6201 a na severu u Boženy Kellnerové 295-8438 nebo Pavla Hebelky 272-5585.
Oznámení. “Czech Catholic Mission of Alberta” oznamuje, že mše svatá bude sloužena v úterý 28. března 2006 v
maďarském kostele St. Elizabeth of Hungary Church v 19.30 hodin. Adresa kostela je: 819 – 13 Ave SW. Přijede Otec
Norbert Rous, který je správcem farnosti českého kostela Svatého Vojtěcha (Saint Adalbert) v Burlingtonu, Ontario.
Svátost usmíření (zpověď) bude možná od 18:45 hodin. Podrobnější informace u Ivana Hýska na tel. 281-7799.
=========================================

Další plánované akce:
27. června 2006 – “Mini Coundrcountry Show Ivana Mládka” - PRVNÍ vystoupení v Calgary
Hudebně zábavný pořad Banjo Bandu Ing. Ivana Mládka za doprovodu a ve složení Ivo Pešáka, Libuše Roubychové a
Milana Pitkina. Na tomto zábavném večeru budeme mít možnost poslechnout si legendární hity a známé písničky
Banjo Bandu sedmdesátých let; živě si poslechnout trampské, vodácké, kavárenské, politické a jiné písně, anekdoty a
scénky této populární skupiny v Čechách, na Moravě a Slovensku. Jedinečná a vzácná příležitost – nenechte si ji proto
ujít. Další nezbytné podrobnosti oznámíme v přístích CL a na našich webových stránkách.
=========================================

Canada Day – Piknik na pozemcích p. Zdeňka Fišery u Radium Hot Springs v BC
Podrobnosti a plánek v letních Calgarských Listech.
Oznámení: Všem zájemcům o zpívání oznamujeme, že příští schůzka bude zase ve čtvrtek 16. března, 2006. 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: 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 27 let a hledám přítele nebo přítelkyni kolem 24-31 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: Poděkování od Míši. Jmenuji se Michaela Zvěřinová, studuji posledním rokem Psychologii (Honours) na

University of Calgary, a jako diplomovou práci jsem si vybrala téma “Attitudes and Beliefs regarding mental illness
among Czech and Slovak Calgarians”. Podmínkou pro tuto práci bylo získat minimum 50 účastníků, kteří by vyplnili
dotazník. Ze začátku jsem si nebyla jistá, co můžu očekávat, ale byla jsem příjemně překvapena pozitivní reakcí a
pomocí mnohých krajanů. K tomuto dni jsem už obdržela 75 vyplněných dotazníků. Přála bych si, abych mohla
poděkovat všem zúčastněným osobně, ale bohužel to není možné a tak jsem šťastna, že vám mohu poděkovat
prostřednictvím “Calgarskych listů”. Kdokoliv by měl zájem o výsledky této práce, může je ode mně obdržet koncem
dubna na adrese, e-mail: miczsky@yahoo.com Ještě jednou děkuji, a ahoj všichni. Michaela Zvěřinová
=========================================
Oznámení : Calgarská organizace : MAKING CHANGES EMPLOYMENT ASSOC. of ALBERTA na adrese 927

-7 Ave., SW Calgary, AB, T2P 1A4, nabízí různé kurzy pro ženy. Pro bližší informace a písemný materiál si
zavolejte Elaine - 262 5797, Sylvia - 263 4414. Tyto kurzy jsou zdarma, financovány : ALBERTA Human
Resources and Employment, Immigration Canada.
=========================================

Oznámení : Veškerý konzulární styk albertských krajanů ohledně pasů a pod. se přesunuje z Generálního konzulátu
v Montreálu do nově přidružené konzulární úřadovny při ambasádě České Republiky v Ottavě, 251, Cooper Str.
Ottawa, Ont. K2P 0G2.
Website:www.czechembassy.org
Služby honorárního konzulátu zde v Calgary
zůstávají beze změny.
=========================================

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 1,400 titulů nových knih, asi 200 titulů antikvárních výtisků, více jak
100 CD s hudbou, mluveným slovem a pohádkami. Dále nabízejí české filmy na DVD, knihy křížovek, mapy,
slovníky a učebnice. Mají na skladě zábavné i informační CDROM, přáníčka, kalendáře, CZ samolepky na auta a
časopis Reflex.
Katalog si můžete objednat přímo ve Victorii buď telefonem (Toll Free: 1 877 287 1015) či faxem (250 370 2842)
a nebo na e-mail adrese
mail@czech-books.com.
Kompletní nabídku najdete na stránce
www.czech-books.com.
Czech-books.com zaručují rychlý a spolehlivý servis.
Některé nové populární tituly:
Dovětek: sága o Baťovi, Dějiny světa v souvislosti, Odkaz: pravdivý příběh bratří Mašínů, Šest milliard Amerik,
Hledání štěstí u cizáků, Českoslovenští uprchlíci ve studené válce.
Mají však na skladě velký výběr romantických románů, detektivek, knih pro zdraví,
pro děti každého věku, knih anekdot ...
Na zadní stránce uvádíme jejich inzertní kartičku s poštovní adresou, telefonem a emailem.
======================================================

Národu, který si neváží svých hrdinů, hrozí to, že nebude mít žádné, až je bude doopravdy
potřebovat – u nás to platí dvojnásob. pplk. Eduard Stehlík, Vojenský historický ústav
=========================================

„Rozčilení není program.

Masaryk
======================================================
Výroční zpráva z ústředi ČSSK. Miloš ŠUCHMA, Ottawa.
=========================================
Tierra del Fuego.
Helena Třísková, Calgary.
============================================

Vzpomínky Josefa Najmana.
(Bývalého předsedy a stálého člena organizace)
==========================================
Můj výlet do Kanady.

Pokračování z minulého čísla.

Vladimír Šenkýř, Praha - Kyje.

========================================================
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==========================================
Bez titulu.
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======================================
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