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BOW LAKE v Banffském Národním Parku.

Na první straně otiskujeme olejový obraz jezera BOW LAKE v kanadských Rockies, odkud vytéká řeka Bow river směrem do Calgary a
kanadské prerie. Obraz je od calgarského umělce Jana Josefa Chalupníčka, který momentálně vystavuje v galerii Vanishing Point,
umístněné na druhém patře budovy Crossroad market. Naše calgarská pobočka uvažuje připravit obsáhlejší výstavu našich členů-umělců
v příštím roce.

Všem našim milým čtenářům Calgarských Listů a členům calgarské pobočky ČSSK
přejeme spokojené Vánoce, pevné zdraví a úspěšný rok 2007.
AKCE CALGARSKÉ POBOČKY.
Oznámení: “Czech Catholic Mission of Alberta“ oznamuje, že mše svatá bude sloužena v úterý 12.
prosince 2006 v maďarském kostele “St. Elizabeth’s of Hungary Church” v 19.30 hodin. Adresa kostela je: 819 –
13 Ave SW (ne NE, jak je mylně uvedeno v telefonním seznamu!!!) Přijede Otec Libor Švorčík, který je správcem
farnosti českého kostela Svatého Václava v Torontu, Ontario. Svátost usmíření (zpověď) bude možná od 18:45
hodin. Podrobnější informace u Ivana Hýska, tel 281-7799.
=======================================
Tradiční „JOSEFOVSKÁ“ – Březen 2007 – Podrobnosti v příštích jarních Calgarských Listech.
===========================================
Oznámenie: Od 6.septembera - do 31.decembera. 2006 bude pri príležitosti osláv Narodného dňa Slovenska
v priestoroch hlavnej siene ambasády Slovenskej Republiky, 50 Rideau Terrace v Ottawe, zahájená výstava calgarskej
slovenskej maliarky Katheriny D. Pistek. Jedná se o výber z jej doterajšej tvorby a výstavu zaháji pán ambasádor
Slovenskej republiky v Ottawe Stanislav Opiel.
========================================
Oznámení: Všem zájemcům o zpívání oznamujeme, že příští schůzka bude zase ve čtvrtek, December 14. 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: 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: I want to inform Czech community in Calgary of my dissatisfaction with obtaining my new passport through Honorary
Consulate in Calgary represented by Mr. Jerry Jelinek. Specifically the amount of time, taken by consulate, to contact all new passport
holders, to collect their traveling documents. In my case, entire process didn’t take longer than two months. From July to September 9,
2006, when Czech Embassy in Ottawa forwarded complete documentation included new passport to consulate in Calgary. There was no
letter, e-mail or plain phone call ever since to notify me about finalization of my application. On 22nd day of November I visited consulate
without any prior notice or appointment. Presence of Mr. Jelinek was not necessary. His assistant helped me immediately. I’m almost
certain, that there was more than only my passport sitting at the consulate office. If you not sure, please call Ottawa to confirm when was
your document sent to Calgary. Since new applicants will have to travel to Ottawa and claim their passports in person, this information is
for use to those, whose applied before the end of July 2006 and still patiently waiting for someone’s call. Sincerely David Sramek .

========================================
Oznámení : Deli prodejna na rohu Crowchild Tr. a 2. Ave NW až do nedávna nabízela pravé české knedlíky. Tato nabídka
skončila, není výrobce. Prodejna by uvítala, kdyby se našla naše krajanka, která by se výroby a dodávání ujala a s prodejnou
se dohodla. Telefon prodejny je 270 8334.
========================================
Oznámení : Čeští krajané z Grinrodu v BC (žije tam 5 českých rodin) nám oznamují, že je tam v jejich sousedství na
prodej farma asi 20 akrů s výbornou studní a starším domem, sousedíci s řekou Shuchwap. Informace přímo u majitele na
tel. 1-250-838-7471.
==========================================
Oznámení : Veškerý konzulární styk albertských krajanů ohledně pasů a pod. se přesunuje z Generálního konzulátu v
Montreálu na konzulární oddělení 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 změn, až na žádosti o
nové pasy viz následujicí oznámení.

ČESKÁ REPUBLIKA ZAVÁDÍ NOVÉ CESTOVNÍ DOKLADY S BIOMETRICKÝMI ÚDAJI
Důležité upozornění pro všechny, kteří se chystají k obnově cestovního pasu.
Velvyslanectví ČR v Kanadě upozorňuje všechny občany České republiky žijící v Kanadě, že od 1.9.2006 bude Česká
republika v souladu s jednotnou politikou Evropské unie vydávat za účelem zvýšení jejich ochrany a bezpečnosti nový typ
cestovních dokladů obsahující biometrické prvky. Těmito prvky budou v první fázi digitální fotografie a čip obsahující
biodata o držiteli, v další fázi (cca na jaře 2007) i otisky prstů.
V této souvislosti bude zavedena nová procedura vydávání cestovních dokladů vyžadující osobní přítomnost žadatele nejen
při převzetí dokladu, ale také při podání žádosti. Každý žadatel se tedy bude muset dostavit na zastupitelský úřad
(velvyslanectví nebo generální konzulát) dvakrát. Žádosti o cestovní doklady nebudou moci přijímat honorární konzuláty.

==============================
Oznámení: Vánoce s czech-books.com. V tomto čísle přikládáme reklamní letáček.
DVD Česká mše vánoční, Vánoční koledy,
DVD Czech Christmas Mass, Christmas Carols
min.

Jakub Jan Ryba This DVD is formatted for all regions Supraphon, říjen 2006, 77

US$ 36.00, CA$ 40.00

DVD s Rybovou Českou mší vánoční a lidovými vánočními zpěvy!
Natočeno v kostele v Rožmitále pod Třemšínem, toto nové DVD nabízí nejen skvostnou Českou mši vánoční, která se stala symbolem českých Vánoc,
ale i půvabné vánoční koledy z Podkrkonoší, z doby husitské a vánoční pastorále. Máme limitované množství na skladě, další jsou na cestě...

Nabídka týdne:
České výpečky - Martin Daneš - v cyklu 17ti chronologicky seřazených povídek předkládá autor tragikomický a pravdivý portrét
uplynulých let. Kniha vyvolá salvy smíchu, ale i překvapení nad vážnou a citlivou notou
V Hitlerově objetí - Radomír Luža - paměti jedné z nejvýznamnějších osobností českého poúnorového exilu. Množství limitované.
Cestou Komenského - I. Gaďourek - vzpomínky účastníka třetího odboje
Povídky z Letné - Jiří Slavíček - život na pražské Letné padesátých let
Horem pádem, Kráska v nesnázích, Medvídek - Petr Jarchovský - kolekce tří povídek vytváří věrný obraz naší české současnosti
Krotitelka snů - S. Monyová - brilantní román psaný s humorným, až cynickým nadhledem řadí tuto knihu mezi skutečné bestsellery
Špalíček dobrých českých vtipů II - tato tlustá, vázaná kniha bude jistě vítaným dárkem pod stromeček pro každého, kdo se rád směje
Platina útočí - 300 nejlepších anekdot o blondýnách
Moje abeceda - Ladova veselá knížka s krásnými ilustracemi pro nejmenší
Dětem -Alena Ladová - obrázková čítanka s říkadly, abecedou a krátkými pohádkami vhodná pro malé čtenáře, pro předčítání a hraní se
slovy
X - Reflex interview - série 10ti nadmíru zajímavých rozhovorů z Reflexu
Knihy v slovenčine:
Pamäti gejše - A. Golden - Pôvab, šarm, jemnú eleganciu a poddajnosť - tieto vlastnosti musela mať každá gejša, ale má právo na
skutočnú lásku?
Historička - Elizabeth Kostovová – román
Kalendáře 2007: množství limitované - některých máme již jen pár ...
Nástěnné: Čechy - Morava - Hrady a zámky - Praha - Litografie českých měst - Franz Kafka - Roční období, Lada
Stolní: Křížovky - Recepty - Lunární - Švejk, Lada - Vesnička, Lada
Nová CD, DVD a CD-ROM:
Bohatý výběr české vánoční hudby zde
CD Ztratila Lucinka bačkorku -dětské písně Ukázka Ukázka Ukázka
CD Ta notečka lidová - 30 známých lidových písniček Ukázka
CD Skandál - 21 písní s Helenou Vondráčkovou Ukázka Ukázka
DVD Šíleně smutná princezna - Helena Vondráčková a Václav Neckář
DVD Dobrý voják Švejk - filmová verze světoznámého románu J. Haška
DVD On a jeho sestra - Zlatý fond české kimenatografie: Vlasta Burian
Fotografické reprodukce na ručním papíře, vhodné k zarámování
Starší knihy a antikvariát
Register a friend to receive Newslette

======================================

Svatební“ Václavská zábava.
I přesto, že se Václavská zábava tentokráte konala v pátek, byla bohatě zastoupena krajany a calgarskými
příznivci dobré nálady, výborné muziky a večeře. Vstupenky byly již několik dnů před zábavou vyprodány.
Kvalitní českou večeři připravil místopředseda pobočky a manažér klubu veteránů Pavel Hebelka. Nezapomněl
zajistit PilsnerUrquel ani slovenského Barona. U přivítání předsedkyně Božena Kellnerová vyzvala přítomné a za
pomocí muzikantů jsme společně Pavlovi zazpívali k jeho 65. narozeninám “Happy Birthday”.Calgarské populární
české duo Jana & Danny zahráli a zazpívali k tanci i poslechu a nikoho z přítomných neodmítli s jejich přáním
oblíbené písničky nebo melodie. Tombolu zajistila pobočka českého a slovenského sdružení v Calgary. Poprvé v
historii konání zábavy do tomboly přispěl dárkem Honorární Konzul Jerry Jelínek, Chairmen Czech Business

Association of Canada Karel Hofman a president of Czech and Slovak Service Jozef Čelovský. Vylosovaná čísla
pečlivě sledovali a jednotlivé ceny vydávali Michal Kellner s Vladimírem Mašatou. O zpestření zábavy pro nic
netušící přítomné se postaral dlouholetý člen našeho spolku čerstvý ženich Pepík Kraus, který nám všem
představil svou novou manželku Lidušku. Při sólovém tanečku ženicha a nevěsty se ke šťastným novomanželům
na parket přidali příjemně překvapeni gratulanti. Stále bylo o čem si povídat a ti nejvytrvalejší taneční páry opustili
parket dlouho po jedné hodině ráno. Ke spokojenosti krajanů a pořadatelů opět vydařená kulturní a společenská
akce. BK.
=====================================

Úspěšný koncert BoniPueri.
BoniPueri-Good Boys-Dobří Chlapci z Hradce Králové na jejich kanadském turné přijeli z Edmontonu a
vystupovali i v Calgary v neděli 12. listopadu 2006 ve First Nazarene Church. Koncert byl zahájen dvěma písněmi
calgarského chlapeckého sboru pod vedením Paula Grindlayho.Dověděli jsme se, že tento sbor před dvěma roky
vystupoval na světové soutěži v Hradci Králové a tak “dobří chlapci” byli na oplátku hosty calgarského
chlapeckého sboru.
Po uvítacím projevu za zpěvu gregoriánského chorálu impozatně nastoupil na podium český sbor BoniPueri ve
žlutých splývavých pláštích a svíčkami v rukou. Přítomnému obecenstvu profesionálně zazpívali písně nejenom
z rodné vlasti, ale také z krajin, které soubor navštívil. Nejedno krajanské oko zaslzelo při jejich písni Antonína
Dvořáka Když mne stará matka. Po závěrečné písni přednesené společně s calgarskými chlapci a neutuchajícím
potlesku calgarského obecenstva, BoniPueri s radostí a elánem sobě vlastním, přiběhli zpět na podium s
přídavkem a zazpívali oblíbenou píseň z opery Bedřicha Smetany Prodaná Nevěsta Proč bychom se netěšili.
Nezapomenutelné zážitky z kouzelného večerního koncertu českých chlapců BoniPueri calgarští krajané ještě
dlouho po vystoupení diskutovali v hale kostela s účinkujícími.
V zaplněné hale uvedeného kostela nechyběli krajané, kteří osobně o přestávce vynikajícího koncertu společně s
předsedkyní přivítali a poděkovali sbormistru Jakubu Martincovi a manažerovi Danielu Sobotkovi. Calgarská
pobočka ČSSK se podílela na zajištění večeře pro chlapce obou souborů. Společně se dvěma krajankami pobočka
finančně přispěla českým chlapcům na dobrou snídani na následující den v Banffu. Dlouholetý člen výboru ČSSK
Mirek Novák po koncertě obdaroval každého chlapce dobrou čokoládou. Bk.
Výstižné reportáže s fotografiemi o turné po Kanadě najdete na webové stránce http://www.bonipueri.cz
========================================
Dále pokračují články dopisovatelů:
VOLBY.
Roman Šťastný, Calgary
O morálních postojích naší společnosti. Roman Šťastný, Calgary
Bůch a ďábel.
Kilometry nie sú podstatné.
Miroslav Zikmund.
Kysané zelí – zázrak ze sudu.
Internet.
Vlašské ořechy.
Internet.
Ahoj. Česká výprava na Kolimu.
Jan Čurda, Mnichov
Konverzační příručka.
Helena Třísková.
Šplechty za komínem.
Peter a Radka. Edmonton
Má lidstvo šanci?
Stanislav Reiniš.
Bez titulu.....
V. Masšata.
Inzerce.

