CALGARSKÉ
LISTY
(110)

VYDÁVÁ

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

www.czcanada.com

Pozdrav z letních kanadských Rockies.

Květen 2006.

Na obrázku na přední straně je vzácná orchidei “Calipso” rostoucí v západních Rockies. Autorem snímku je pan George
Brybicin, polského původu, známý calgarský autor mnoha knih s nádhernými fotografiemi. Obrázek květiny je také na nové
kanadské poštovní známce.

Kalendář akcí calgarské pobočky ČSSK
9. až 11. června 2006 – 58. Kongres ČSSK
se koná v Edmontonu na Univerzity of Alberta Campus, Lister Centre, Aurora Room. Další podrobnosti pro členy
ČSSK, kteří mají zájem se kongresu zúčastnit jsou na webové stránce www.cssk.ca
Úterý 27. června 2006 v 19.00 hodin – “MINI ČUNDR COUNTRY SHOW Ing. IVANA MLÁDKA”
v koncertní hale Irene Besse Keyboards na adrese 6999 11 Street SE 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. Počet míst je omezen, proto nenechávejte návštěvu představení na poslední
chvíli. Vstupenky po $20.00 v hotovosti jsou k dispozici a převzetí na jihu u: Drahušky Neveselé 278-6201,
na severu: u Boženy Kellnerové 295-8438.
Marcely Just 271-3508 a Zuzany Janoš e-mail zjanos@shaw.ca
CANADA DAY – ve dnech 30. června – 2. července 2006 se uskuteční piknik na pozemcích pana Zdeňka Fišery
u Radium Hot Springs v BC. Program je stejný jako v minulých létech tzn. kempování, kopaná, výlet po okolí a
večer zpívání při táboráku. Všichni krajané jsou vítáni. Neopomeňte si přibalit kytaru či harmoniku - i na hřeben
se dá hrát. Podrobná mapka k pozemkům je na naší webové stránce na internetu www.czcanada.com nebo volejte
Vladimíra Mašatu 289-7244 anebo Ivana Neveselého 278-6201.
Václavská Zábava - pátek 30. září 2006 – podrobnosti v podzimních CL.
Ivan Mládek od Petra Adlera
Chystá se k nám Ivan Mládek, a my se máme nač těšit. Pro ty, kteří jsou příliš staří, stejně jako pro ty, kteří jsou příliš mladí:
Ivan Mládek je jednou z nejzajímavějších postav české kultury konce minulého a začátku tohoto tisíciletí. Ač původně
absolvent strojnické průmyslovky v Masné ulici v Praze a Vysoké školy ekonomické tamtéž, i když už ne v Masné ulici, byl
Mládek od mladých let popadlý jazzem, a jemu také propadl. Dodnes mu je propadlý, o čemž svědčí úvodní verš jedné z jeho
novějších písniček, která tvrdí, že slunce je po jazzu nejlepší lékař. Všimněte si laskavě: jazz je první, slunce pokulhává. Kam
se hrabou lidová rčení.
Ovšem Mládek, veden snahou podílet se o svoji radost nejen se zarytými jazzmany, hledal, až nakonec našel cestu. Po
dlouhých a někdy až zbytečně složitých odbočkách, přestávkách a odskočeních, včetně role virtuóza na balalajku v jisté
bělogvardějské kavárně uprostřed Paříže, dal vzniknout skupině jménem Banjo Band a sepsal pro ni naprostou většinu jejího
materiálu. Přes melodie, až po texty. Od Dáši Novákové, přes Jožina z bažin, až k dnešním perlám jako je song o tom, že Češi
nechtějí mít v Praze mešitu, a co jim z toho může a nemusí vyplynout. Z těch stovek popěvků si každý z nás určitě některé
pamatujeme, některé možná známe i zpaměti. Jelikož hrát jenom písničky, byť sebesrandovnější, přišlo Mládkovi
jednotvárné, představení jeho skupiny se vždy vyznačovala neuvěřitelnými, většinou nádherně absurdními, scénkami,
výstupy a monology. Vláda jedné strany nad tím vším stala trochu paf, protože netušila, co s tím jevem má dělat. Zakázat to
jaksi moc dobře nešlo, protože to, alespoň povrchnímu oku, připadlo jako nic proti ničemu, navíc to bylo příliš oblíbené, a
všichni soudruzi si přáli mít alibi, že to nebyli oni, kdo podráždili tisíce Čechů tím, že jim vzali Mládka. Zdražit pivo, to ano,
to prosím, ale vzít jim Mládka, to ne. A že by bývali někdy měli dokonce i důvod. To když Mládkovi ujelo, co si o tom všem
vlastně myslí, a sepsal například písničku o tom, že těžká byla těžká má presenční služba, nechyběla ale nikdy legrace a
družba. Soudruzi byli všeobecně známí tím, že se dokázali popudit I kvůli mnohem menším srandičkám. Jenže tuhle písničku
nazpíval Mládkovi Luděk Sobota, a byla z toho najednou taková pitomina, že se s tím nedalo opravdu nic dělat, I kdyby se
jim dělat chtělo, a moc chtělo. Jistě, některé písničky se lidu donesly až po pádu vlády jedné strany, třeba ta, že v Pekingu,
tam žije Mistr Wu s chotí, jednou týdně se nám ti dva Wu zpotí, hned za svítání vyjdou na Šanghaj, spoustu rejže domů
natahaj. Jestli to bylo nedostatkem rýže v Čechách nebo všeobecnou neláskou tehdejšího režimu ke všemu čínskému, to už je
dneska vlastně úplně jedno. Jisto je, že tahle písnička dlouho nebyla k slyšení.

Mládek mezitím rozprostřel křídla své tvorby do literatury jako takové, a přidal si ke svým schopnostem i schopnost
malířskou. A jeho smysl pro uchopení i té sebebanálnější věci, toho nejnesmyslnějšího ukážu, té nejblbější věty, a otočení
těchtýž vzhůru nohama tak, že i největší zarytec se musí divit, tahle schopnost ho neopustila ani při psaní, ani při malování.
Psát o všem, co kdy Mládek vytvořil a utvořil, včetně jeho nového vynálezu jménem Guitariano (to je věc, za níž by měl
získat Nobelovu cenu, a je to objev, který tvoří naprostý převrat ve vymýšlení elektronických hudebních nástrojů), to by
vydalo na obrovský tlustospis, a ještě by v něm leccos chybělo, včetně té základní věci: Ivan Mládek rozdává smích i úsměv,
rozdává je štědře a rozdává je jako kamarád. Ani smích, ani úsměv se totiž nedají popsat jinak než latinsky (kontrakce
nasolabiálniho svalstva je jedna slavná definice), takže je nejlepší jít, a zažít si je na vlastní kůži. Doba je příliš vážná. My v
ní také. Přijďte a budete svědky, že i doba se da znevážit, a my v ní jakbysmet.
===========================================
Oznámení: Všem zájemcům o zpívání oznamujeme, že ve čtvrtek 18. května, 2006. o 19,30 hodině to byla poslední schůzka
před nadcházejícím létem 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 začnou konat zase v září 2006
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. Na této schůzce se s námi rozloučil Rosťa Rojko, který se odstěhoval do BC. Bližší informace pro podzimní
schůzky 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 : Sympatická, zrelá a charakterná štyridsiatníčka - vdova, hľadá vážnu známosť za účelom spoločného
partnerského spolužitia. Dohovorím sa slovensky, česky, maďarsky a čiastočne nemecky. Anglicky len začínam,
ale snaha je. P.S. Prosím len seriózne ponuky. Píšte na: hanzely@slovanet.sk
=========================================
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 : Krajané, kteří jsou oprávněni volit do českého parlamentu nějaké svoje zástupce, tak mohou učinit dne
1.a 2. června 2006 v případě, že se do 23. dubna nechali zapsat do patřičných seznamů na zastupitelském úřadě.
Pro většinu našich krajanů žijících v západní Kanadě to ale prakticky nemá význam. Patřičné urny jsou 3,300
kilometrů daleko na východě Kanady. V české poslanecké sněmovně je asi stále většina poslanců, kteří zastávají
nepřátelský poměr ke svým krajanům v cizině, přestože jsou placeni z daní, které z našich penzí tam platíme.
Některé sousední státy umožňují svým krajanům volbu poštou.
======================================
ČESKÁ REPUBLIKA ZAVÁDÍ NOVÉ CESTOVNÍ DOKLADY S BIOMETRICKÝMI ÚDAJI
Důležité upozornění pro všechny, kteří se chystají k obnově cestovního pasu.
=======================================
Provincie Alberta připravuje zlepšení bezpečnosti na silnicích. Albertská vláda instaluje nový systém kamer, které budou
přinášet okamžitou informaci o stavu povětrnostních podmínek na vybraných místech. Tyto kamery budou poskytovat

řidičům přehled o stavu silnice před zahájením jízdy. Řidiči si budou moci ve velmi krátké době udělat obrázek o
momentálních povětrnostních podmínkách na různých stanicích u silnic v Albertě před cestou.
======================================
Ako sme v Rusku stavali domy. (1993)
Viliam Holuby, Calgary.

Velikonoce v Mexiku.
V ruskom gulagu.
Dobrý den, majore Gagarine
Můj výlet do Kanady.
Bez titulu…. V.M.

Eva Žídková, Canmore.
Převzato ze slovenského týždeníku „LIPTOV“.

Petr Adler , Edmonton.
Pokračování z minulých čísel. Vladimir Šenkýř, Prha Kyje.

Calgarské listy obsahují navíc mnoho vtipů a inzerci a můžete si je objednat na adrese:
Czech and Slovak Assoc.
Calgary,AB, PO. Box 355, T2P 2H9.

