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Peyto Lake v kanadském Národním parku Banff.

Červen 2007.

Foto : Tomáš Neveselý.

Kulturní a společenské akce calgarské pobočky ČSSK
Canada Day - Pátek 29. června - pondělí 2. července 2007 se uskuteční piknik na pozemcích pana Zdeňka
Fišery u Radium Hot Springs v BC. Program je stejně jako v minulých létech. Kempování, kopaná, výlet po okolí
a večer zpívání při táboráku. Všichni krajané jsou vítání. Neopomeňte si přibalit kytaru či harmoniku, ale i na
hřeben se dá hrát. Podrobná mapka jak se dostat na místo je na naší webové stránce na internetu
www.czcanada.com nebo volejte Vladimíra Mašatu 289-7244 anebo Ivana Neveselého 278-6201.
Připravujeme:
Sobota 15. září 2007 - Představní "Ježek, Gershwin a ti druzí"
Podrobnosti v příštích Calgarských Listech
Sobota 29. září 2007 - Václavská Zábava - detaily v příštích Calgarskch Listech
===============================================================
Spring Charity Dinner & Dance Party s programem se konala v pátek 27. dubna 2007. Zásluhou skvělé
koordinace Danky Kolingerové a místopředsedy naší pobočky Pavla Hebelky byl tento večer velice úspěšný. Po
výborné večeři a předtančení vystoupila mladá skupina studentů z Bishop Grandin School. Následovala skupina
polských tanečníků "Polonia" s mazurkou a svoje taneční umění zakončili Polonézou. Po vyzvání moderátorky si
účinkující vybrali partnery z obecentstva a celkový program zakončili opět polonézou. Zájemci o přiblížení
programu tohoto večera si mohou prohlédnout několik fotografií na webové stránce www.cssk.ca
Po úhradě nákladů byl čistý výtěžek 2.200 $ předán novému Children Hospital v Calgary. Za obětavou a
záslužnou práci oběma dlouholetým členům Sdružení tímto úpřimně děkujeme.
=======================================
Oznámení: Paní Eva Žídková z Canmore je velmi pilná pisatelka článků pro naše Calgarské Listy. Ráda by
oznámila všem čtenářům, že její knížka v českém znění pod názvem “Náš sen byla Kanada” právě vyšla v
brněnském nakladatelství Doplněk. Knížku je možné objednat pro Vaše přátele v Čechách přímo u nakladatele v
Brně na tel. 545 242 455 nebo 731 507 666. E-mail adresa nakladatelstvií je doplnek@doplnek.cz .
Anglická verze knihy je k mání zde v Canmore na hlavní třídě ve „Fudge+Gifts“ pod názvem „Our drem was
Canada“. Pro zajímavost, je to doporučená literatura pro žáky v canmórských školách.
=========================================

Oznámení: Základní škola v Kunštátě na Moravě (asi 35 km na sever od Brna) hledá osobu nad 18 let s dokonalou
znalostí angličtiny, která je schopna vyučovat tento jazyk děti od 9 do 15 let. Nástup 1. září 07., ukončení 30. črvna 08.
Měsíční plat 15.000 Kč čistého po srážkách zdravotního pojištění. Zařízený byt v ceně do 3.000 Kč zajištěn. Informace na:
anna.smejkalova@seznam.cz
=======================================
Oznámení: V sobotu dne 5. května 2007 zemřela paní Miluše Zvěřinová, čtenářka našich novin. Paní Miluše zemřela ve
věku 49 let a pracovala ve Woodbine Day centre. Prosíme všechny , kdo jste jí znali, věnujte tichou vzpomínku.

======================================
Oznámení: Všem zájemcům o zpívání oznamujeme, že příští schůzka bude zase ve čtvrtek, 21. června. 2007,
o 19.00 hodině na adrese 7304 MacLeod Trail SE. Toto bude poslední zpívaní před letními prázdninami. Další bude zase
pokračovat v měsíci září. 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 tel. 289 7244 nebo
na email adrese masata@telusplanet.net . Zuzana Jánošová žádá všechny ty, kteří chtějí být na jejím e-mail adresáři a chtějí
být vždy upozorněni dopředu, o sdělení e-mail adresy na tuto adresu: 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 : Deli prodejna Jan’s Meat na rohu Crowchild Tr. a 2. Ave NW zase nabízí pravé knedlíky. Výroby a dodávání
se ujala jedna naše krajanka, jejíž reklamní vizitku uvádíme v zadní části našich novin. Telefon prodejny je 270 8334.
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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.
Strážci pražských ulic Alena Ježková US$ 27.00, CA$ 30.00 Mladá fronta 2006, vázaná, 226 stran
Příběhy pražských domovních znamení pro ty, kdo rádi objevují skryté krásy Prahy...
Domovní znamení dodávají historickým domům i ulicím jedinečnou atmosféru, podílejí se na vytváření "genia loci", za kterým
se do Prahy opakovaně vracejí návštěvníci z celého světa. Každé ze známých i zapomenutých domovních znamení má svůj
čas, svou histrii, svůj vlastní příběh...množství limitované.

Nabídka týdne:
Co z tebe bude... - žáci a učitelé, studenti a profesoři, kamarádi ze školních lavic, někdy i přátelé na celý
život... Právě o tom píší autoři (Pecháček, Rudiš, Pekárková...) dalšího svazku edice Česká povídka
Střídání stráží - T. Clancy - Kongres Spojených států ve snaze zajistit dohled nad dodržováním zákona o
internetu zřídil nejmocnější počítačovou bezpečnostní agenturu světa spadající pod FBI...
Pletky s osudem - S. Monyová - příjemné a vtipné čtení na dovolenou
Knihy ve slovenštině
Get your FREE DVD player for Czech movies! (with

purchase of DVDs)

DVD, CD, CDROM
DVD Kytice - 7 nádherně nafilmovaných příběhů, 3x ocenění ČESKÝ LEV
DVD Obchod na korze - 1. československý film oceněný Oskarem
DVD Český sen - dokumentární komedie rozebírá mentalitu českých lidí
DVD Slavnosti sněženek - podle knihy B. Hrabala: Hrušínský, Somr...
CD To nejlepší 1950 - 1955 - Píseň pro Kristýnku, Chlupatý kaktus...
CD Vyžeň kozy v háj 2 - lidové písničky ve velmi sprostých úpravách
CD Nejlepší scénky - J. Bohdalová a K. Šíp, výběr ze zlatého fondu zábavy TV NOVA z pořadů Silvestr, Tyjátr
a Paškál a dalších
CD Dobrý večer s Waldemarem - Ach, ta láska nebeská, Houpavá...
CDROM 100 nejkrásnějších skvostů lidové architektury - pro turisty
Fotbalové dresy - pro děti i dospělé
Bavlněná trička s Krtečky pro děti
Trička s pražským orlojem pro dospělé
Kalendáře 2007 - výprodej
Fotografické reprodukce na ručním papíře, vhodné k zarámování
Starší knihy a antikvariát - přidali jsme další romány, detektivky a další...

Máte otázky nebo problémy s objednávkou? Pošlete nám e-mail: mail@czech-books.co nebo volejte zdarma: 1877 287 1015 a na webu 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.

=======================================
Oznámení:

Z České Rep. nám přišla nabídka o neobchodní spolupráci od nezávislé skupiny pod jménem

Interkontakt@seznam.cz . Prezident společnosti je Vladimir Feyfar z Podkrkonoší. Do všeobecného ustanovení si
společnost napsala že podporuje navazování mezinárodních kontaktů v nejrůznějších oblastech lidské činnosti.
Kultura, cestovní ruch, sport. Společnost je založena na dobrovolné spolupráci, bez finanční náhrady. A tak
doufáme,že se z Vaší strany se najdou zájemci o dopisování a výměnu zkušeností. Pište na
Interkontakt@seznam.cz Feyfar Vladimír prezident společnosti.

====================================================
Dále následuje řada článků, vtipů a inzerce.
Country svatba, western style na Moravě.....
Češi v Kanadě.
Jak se hledají parohy.
Stručné dějiny StB.
Mácha a jeho ženy.
Komu jsme dlužni vyznamenání.
Svatba na horách.
Jak zahnat bídu do historie.
Bez titulu....
Inzerce.......

B a M Březný, Ostrava.
Roman Zaoral, Karlova univerzita, Praha.
Eva Žídek, Canmore.
Radim Schovánek, Lidové Noviny.
Martina Bittnerová, Praha.
Josef Krajča, Calgary.
Vladimir Mašata, Calgary.
Roman Šťastný, Calgary
Vladimir Mašata.

