Duben 2001
Kalendář akcí calgarské pobočky ČSSK
11. května 2001 v pátek ve 20.00 hod v Royal Canadian Legion 755-40 St SE
Calgarská pobočka Českého a Slovenského Sdružení ve spolupráci s Art Pacific
Production ve Vancouveru pořádá představení s večeří ROSA NA KOLEJÍCH.
Na koncertu se nám představí populární český skladatel a zpěvák trampských písní
Wabi Daněk (nar. 1947 ve Zlíně) za doprovodu výborného kytarisky tohoto žánru
Miloše Dvořáčka (nar. 1951 v Jaroměři). Vstupenky pouze na koncert po $15.00 a
večeře za $10.00 jsou v předprodeji u Boženy Kellnerové na tel. do práce 276-7808,
v podvečer domů 295-8438 anebo u paní Marcely Krausové na tel. 278-7766. Všemi
oblíbený moravský brabec nebo vepřovou pečeni
s houskovým knedlíkem a
kyselým zelím připraví nám všem dobře známý mistr kuchař a místopředseda
pobočky Pavel Hebelka. Večeře se začne vydávat v 18.30 a bude k dispozici pouze
na předběžnou a závaznou objednávku a zakoupený lístek na výše uvedených
telefonech. Nenechávejte prosím nic na poslední chvíli. Přijdte se dobře navečeřet
a poslechnout si známé trampské písničky zpívané u táboráků. Těšíme se na Vaši
návštěvu.
22. května 2001 v úterý v 19.00 hod v Royal Canadian Legion 755-40 St SE
se koná československá Stampede Dance Party v kowboyském oblečení za
doprovodu ŠESTIČLENNÉ kapely nazvané PŘÍMÁ LINKA. Pod vedením
Tomáše Linky, bývalého člena skupiny GREENHORNS se v Calgary zmíněná
skupina zastaví na cestě z Vancouveru na východ Kanady se svým bohatým
programem písniček určených nejen k poslechu, ale i k tanci. Krajané si určitě
vzpomínají na Michala Tučného, který je již šest let po smrti. Přímá Linka svým
turné po Americe a Kanadě vzdává hold jako Memorial Michalu Tučnému,
který v roce 1991 vystupoval i v Calgary. Vstupné za pouhých $15.00 v předprodeji
na telefonech (jak výše uvedeno). NestydĽte se nám zavolat! Vaše případné další
dotazy rádi zodpovíme! PřivedĽte na zábavu svoje kanadské přátelé, vítaná je
mládež s rodiči i penzisti.
Vážení krajané, milí čtenáři!
Uvedené špičkové české zpěváky a muzikanty, kteří s chutí a elánem zahrají a
zazpívají i písničky podle přání, nemáme možnost vidět a slyšet tak často, jak
bychom si přáli. Prosíme proto všechny krajany a příznivce COUNTRY & FOLK
MUSIC o Vaši podporu, vyjádřenou bohatou návštěvou obou uvedených
koncertů. Děkujeme předem za Vaši přízeň.
Za výbor calgarské pobočky Božena Kellnerová.
29. června  1. července 2001
Tradiční piknik na pozemcích Zdenka Fišery u Radium Hot springs. O bližší
informace volejte Karla Traxlera 282-1266, nebo Vladimíra Mašatu 289-7244, či
pište své dotazy po e-mailu masata@telusplanet.net

----------Mapa---------Srpen 2001  Tábor mládeže ve spolupráci s edmontonskou pobočkou
Vzhledem ke značně zvýšeným poplatkům za táboření v Pocaterra Creek se tábor
mládeže uskuteční na pozemcích Zdenka Fišery v Radium Hot Springs. O
formuláře přihlášek a informace volejte přímo v Calgary Vladimíru Mašatovi, tel.
nebo e-mail jak výše uvedeno, nebo Zdenkovi Fišerovi do Edmontonu telefon a fax
780-450-2505, e-mail fisera@aol.com
----------Mapa---------30. Října 2001  Oslava Státního Svátku Republiky na Univerzitě v Calgary
Ve spolupráci s Lubošem Peštou, Q.C. připravujeme klasický koncert české hudby
v přednesu houslového virtuoza Ivana Ženatého s klavírním doprovodem Katariny
Bodové. Podrobnější informace oznámíme v příštích Calgarských Listech.
Další zprávy a oznámení:
Od 1. dubna 2001 cestující do Čech s kanadským pasem potřebují platné české
vizum. Toto vizum může být získáno jen u generálního konzulátu v Montreálu na
adrese: Czech gen. consulate, 1305 Quest Ave des Pines Montreal, Que. H3G 1B2.
či faxem
Pokyny si vyžádejte na e-mail adrese : montreal@embassy.mzv.cz
1(514) 849 - 4117. Viza nedostanete na hranicích či na letišti. Několik tiskopisů
žádostí o viza a o českou penzi pro ty kdo mají v Čechách odpracováno více jak 14
roků je na skladě zde v Calgary, volejte penzistu Vladimíra Mašatu na tel. 289
7244.
Oznámení : V Praze vychází velmi dobře udělaný měsíčník ČESKÝ DIALOG,
který rediguje redaktorka paní Eva STŘÍŽOVSKÁ. Tento měsíčník vychází již 10
roků a jeho hlavním záměrem je zrušit uměle vytvořenou bariéru mezi lidmi TADY
a TAM, tedy mezi těmi co zůstali a těmi kteří odešli, což komunistický režim
označoval za zločin. Za deset let komunikace s našimi lidmi v celém světě se podařilo
vytvořit zázemí pro články a názory, které v jiných časopisech nenajdete. Mnoho
čtenářů je v Čechách, protože je zajímají osudy a aktivity našinců, žijících ve všech
koutech světa.
Ve více než 27 zemích jsou rodáci a dychtivě očekávají v příští poště jejich časopis.
ČESKÝ DIALOG vedle politických, kulturních a historických článků věnuje
pozornost i názorům a dopisům čtenářů z celého světa. Pokud tento časopis
neznáte, požádejte o ukázkové číslo na adrese: Český Dialog, Legerova ul č 61 120 00 - PRAHA 2, Czech Rep. Cena za 12 čísel je 30 USD nebo 45 CND, nebo
1,100 Kč, tyto ceny zahrnují letecké poštovné.
Redaktorka paní Eva STŘÍŽOVSKÁ navštívila vloni v květnu Calgary a okolí
(Sundre a Vancouver) a zanechala zde několik čísel na ukázku, které si můžete
vyžádat u Vladimíra Mašaty na telefonu (403) 289 7244, který jakožto penzista má
úřední hodiny od 8,45 do 19.45.

ČESKÝ KALENDÁŘ 2001 je publikace vydávaná stejnou redakcí a je plný
zajímavého čtení z české historie, článků pro zábavu a poučení, s kuchařskými
recepty, písničkami a křížovkami. Kalendář má 192 stran a cena zůstala tradičně na
99 korun + poštovné v ČR, a 10 USD včetně leteckého poštovného do zámoří.
Objednávku zase zašlete s přiloženým money order na adresu Český Dialog,
Legerova ul. č 61 - 120 00 PRAHA 2, Czech Rep. E-mail adresa je :
STRIZOVSKA@yahoo.com

POČÍTAČE, POČÍTAČE, POČÍTAČE, POČÍTAČE, POČÍTAČE,
POČÍTAČE,
Všem těm našim krajanům, kteří si do výbavy své domácnosti již natrvalo pořídili
počítač a používají toto nářádí
s přehledem se jistě bude hodit několik důležitých adres:
http://www.czcanada.com/ http://www.boldpages.com/
Tyto dvě stránky přinašejí informace o calgarské pobočce českého a slovenského
sdružení.
http://www.google.com/

Velmi pružný vyhledávač informací na Internetu.

http://www.seznam.cz/
http://www.lidovky.cz/

Český vyhledávač.
Český deník.

Další poutavé články z dubnových Calgarských Listů:
NEPUCH - nepálské putování chemiků.
pokračování...
Jan a Evička
Čurdovi - Heilbron.
Sedmero kocourů a pes.
Dr. Václav Hoyer
Lyžování zvané "HELI-SKIING".
Eva Žídková z
Canmore.
Ćeské sklo v Calgary. .
Zapsal Vladimír
Mašata.
Sběr nápojových obalů v Albertě a v Česku:
Zálohy a zákony.
Martin Hlaváček
Ako som povečeral s Raúlom Castrom.
Rastislav Nathaniel
Royko
Deset litrů benzínu .
Ivo Jirásek
Bez titulu.......
penzista Vladimír
Mašata

