CALGARSKÉ
LISTY
(113)

VYDÁVÁ

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

www.czcanada.com

Pustevny - Beskydy

Únor 2007.

Na přední straně máme fotografii Jurkovičovy stavby Maměnka, která je součástí Horského sídla Pustevny (1018 m) v
Beskydech, pojmenované po poustevnících, kteří zde žili a z nichž poslední zemřel roku 1874, jsou význačným turistickým
střediskem. Pustevnám dominují dřevěné stavby postavené v lidovém slohu významným slovenským architektem Dušanem
Jurkovičem. Maměnku a Libušín na Pustevnách nechali postavit v roce 1898 členové turistického spolku Pohorské jednoty
Radhošť. Pověřený architekt Dušan Jurkovič navrhl dřevěné srubové stavby v secesním slohu s bohatým stylizovaným
dekorem. Dbal při tom, aby budily dojem slovanské lidové architektury. U Libušína uplatnil čičmanskou a u Maměnky
valašskou formu dřevěných venkovských staveb.
Na vrcholu Radhoště stojí kaple z roku 1898 a sousoší Cyrila a Metoděje z roku 1905. Poblíž se nachází horský hotel
Radegast. Na dosah je přírodní rezervace jedlobukového lesa. Právem byly Beskydy 5.3.1973 vyhlášeny za Chráněnou
krajinnou oblast. Svou rozlohou 1166km2 jsou největší chráněnou oblastí v České republice.
===========================================

Kalendář akcí calgarské pobočky ČSSK
"TRADIČNÍ JOSEFOVSKÁ ZÁBAVA" BUDE v Royal Canadian Legion
Na adrese 755-40 St SE - Forest Lawn.
V pondělí 12. března 2007 - Výroční členská schůze
Červen 2007 - Připravujeme zábavný večer se skladatelem táborových písniček p. Jiřím Traxlerem za technické
spolupráce Jaromíra Mayera a moderování jeho ženy Radky Mayerové
Canada Day - piknik v Radium Hot Springs - podrobnosti v příštích CL
=============================================
V pátek 27. dubna 2007 se koná Spring Charity Dinner & Dance Party v
OZNÁMENÍ S POZVÁNÍM:
Auditoriu Royal Canadian Legion na adrese: 755-40 St SE. K tanci a poslechu nám bude hrát štyřčlenná
calgarská skupina Gloria and Neal.

Oznámení: "Czech Catholic Mission of Alberta" oznamuje, že mše svatá bude sloužena v úterý, 27. března
2007 v maďarském kostele "St. Elizabeth’s of Hungary Church" v 19:30 hodin. Adresa kostela je: 819 - 13 Ave.
S.W. (ne N.E., jak je mylnľ uvedeno v telefonním seznamu!!!). Přijede Otec Norbert Rous, který je správcem
farnosti českého kostela Svatého Vojtěcha (Saint Adalbert) v Burlingtonu, Ontario. Svátost usmiření (zpověď)
bude možná od 18:45 hodin. Podrobnější informace u Ivana Hýska, tel. 281-7799.

=======================================
Oznámení: Sdělujeme všem krajanům smutnou správu o úmrtí pana Miloslava Dlouhého, který zemřel dne
14. února 2007. po vyčerpávajícím zápase s rakovinou jater a tlustého střeva. Pohřeb se koná v úterý 20. února o
ve14,30 v Mc Innis Hall, Bannister Rd. u Fish Creeku.

======================================
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 : 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 : Jedna česká maminka (učitelka) v calgarské čtvrti QUENNSLAND nabízí vyučovat malé děti ve věku 4-7
roků, češtinu v jejím domě. Vyučování by probíhalo v jejím domě, kamž by děti mající zájem musely být dopravovány
rodiči. Vyučování by probíhalo za přítomnosti i jejích 2 dětí. Zájemci nechť volají přímo na telefon 403- 271 3682(Irena).
===================================
Oznámení: Czech-books.com , se sídlem ve Victorii, BC. Vás seznamuje s bohatou nabídkou literatury.
Slavomír Ravik: KRONIKA POLISTOPADOVÉHO VÝVOJE 1089 - 2006
US$ 34.00, CA$ 40.00
KMa 2006, 2 velké vázané knihy, více než 1200 stran
Převrat v roce 1989, vznik a vláda Občanského fóra, volby v roce 1990, kupónová privatizace, Klausův nástup a
ODS, volby v roce 1992, rozdělení Československa, vstup ČR do EU, konec vlády Vladimíra Špidly, vláda a
skandály Stanislava Grosse, nástup Jiřího Paroubka, volební pat v červnu 2006.
Nabídka týdne:
Velký aforistikon

- Václav Dušek - sbírka citátů a aforismů věnovaných ženám, mužům, lásce, manželství, umění,
vzdělání a moudrosti...
Den, kdy slétly vlaštovky - Ivan Binar - byl to politický režim, který systematicky ničil životy našich bližních?
Nebyli jsme to spíše my sami a naše charakterové vlastnosti...?
Rozpustilá komtesa - B. Cartland - romanticko-historický román
Tajemství deníku - Am. Quick - romantický román plný milostných scén
Ham a mňam - Petr Novotný - pěkná kuchařka originálních receptů
Zpátky do bikin za čtyři týdny - detoxikace, cvičení na zpevnění břicha, hýždí a trupu, masáž proti celulidě, strava
prospívající kůži a vlasům, masáž obličeje, spalování tuků ... mnoho názorných fotografií a návodů
Astma - příznaky, diagnóza, léčba, svépomoc...
Výlet do Prahy - knížka samolepek nejznámějších Pražských kostelů, paláců i jiných míst a zajímavostí děti pobaví
a při tom je provede Prahou
Let's visit Prague - a book of stickers that teaches kids about Prague
Czech and Slovak Touches - Pat Martin - traditions and celebrations, best Czech recipes, history, travel, folk arts and
more... In English
Knihy ve slovenštině najdete zde
Get your FREE DVD player for Czech movies! (with purchase of DVDs)
Nová CD a DVD
CD Karel Gott - Má pouť - 2 CD - toto nové CD potěší milovníky K. Gotta
CD SEMAFOR - Jonáš a doktor Matrace - 2 CD - Suchý a Šlitr
CD Šípková Růženka - pohádka pro děti
DVD Pasti, pasti, pastičky - česká komedie
DVD Jan Žižka - historický film, hrají: Hoger, Štěpánek, Pešek ...
DVD Pobočník Jeho Výsosti - stará česká komedie - Burian, Marvan ...
DVD Nemocnice na kraji města po 20 letech - 4 dvouhodinová DVD
Bavlněná trička s Krtečky pro děti
Trička s pražským orlojem pro dospělé Fotbalové dresy - pro děti
Kalendáře 2007 – výprodej
Fotografické reprodukce na ručním papíře, vhodné k zarámování
Starší knihy a antikvariát - 500 titulů na skladě ... od $ 2.00 ...

i dospělé!

Objednáteli si 5 DVD přidáváme zdarma DVD přehrávač na české i americké filmy. Hodně zákazníků má potíže
s koupí správného přehrávače a tak se to snažíme zjednodušit. Nabízíme asi 1,000 titulů levných použitých
knih…cena od 2 $…
Mame novy katalog: Lednovy vyprodej 2007. asi 300 novych knih se slevou.Na pozadani odesleme zdarma, staci zavolat.
Máte otázky nebo problémy s objednávkou? Pošlete nám e-mail: mail@czech-books.com
nebo volejte zdarma: 1 877 287 1015 www.czech-books.com

====================================
Oznámení: Slovenský rozhlas je možné zachytiť veľmi jednoducho. Hlavný portál je www.slovakradio.sk Na tomto
portáli je okrem denného spravodajstva aj pomerne široký servis vrátane online vysielania. Zaroveň sú tam archivované
relácie, ktoré si možno vypočuť taktiež jednoduchym spôsobom. Takže je možné počúvať aktuálne spravodajstvo (rádio
Slovensko) alebo kultúrne udalosti (rádio Devin). Slovenský rozhlas vysiela aj na krátkych vlnách pre severnú Ameriku,
teda možnosť počúvať na klasickom rádiu pri nízkej kvalite zvuku. Osobne nie som zástancom tohto klasického vysielaniá,
keď je k dispozícii kvalitné internetové vysielanie.
Ak by ste mali nejaké odozvy od krajanov, ktorým sa podarí počúvať slovenské rádio na internete, a napíšu o tom nejakú
zmienku do rozhlasu napr. na adresu machaj@slovakradio.sk (Luboš Machaj je programový riaditeľ) budem veľmi rád a
rozhlasáci taktiež.

======================================
Oznámení:
O kurze distančnej výučby slovenského jazyka cez internet pod názvom „Slovenčina ako cudzí jazyk“,
ktorý je realizovany Metodickym centrom SAS (Studia Academica Slovaca), výskumno-pedagogickým pracoviskom
Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave http://www.fphil.uniba.sk/sas. Kurz slovenského jazyka je
umiestnený na stránke www.e-slovak.sk. Pre úspešne spustenie programu použite, prosím, prehliadač MOZILLA Firefox,
ktorý si možete bezplatne stiahnuť z internetu. Prehliadač Internet Explorer by mohol spôsobiť nekorektné spustenie
obrázkov.
Važení krajania, zároveň si Vám v prílohe dovolujeme zaslať informácie o „Letnej škole slovenského jazyka a kultúry
Studia Academica Slovaca“, ktorého 43. ročník sa uskutočni 5.8. – 25.8.2007 v Bratislave. Podrobnejšie informacie
nájdete na stránke SAS-u uvedenej vyššie.

Další články a inzerce:
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