Říjen 2001
Kalendář akcí calgarské pobočky ČSS
30. října 2001 v 19.00 v úterý u příležitosti státního svátku České Republiky
pořádáme koncert českého houslového virutosa IVANA ŽENATÉHO s klavírním
doprovodem paní KATARINY BODOVÉ. Vystoupení se koná v koncertním sále
ROZSA CENTRE na Univerzitě v Calgary - stejně jako minulý rok. V bohatém
programu hlavně uslyšíme skladby Antonína Dvořáka, Josefa Suka, Franze
Schuberta a dalších. Vstupné $10.00 zahrnuje po koncertu malé občerstvení. Těšíme
se na Vás a předem děkujeme za Vaši hojnou účast.
31. prosince 2001 - ve spolupráci s Royal Canadian Legion na adrese 755-40 Street
S.E. pořádáme Silvestrovskou zábavu. Začátek v 6:30, večeře 7:30, tanec 9:00.
Vstupné $40.00. Tradiční výbornou večeři, jak níže uvádíme, nám připraví
kuchařský mistr a místopředseda naší pobočky -manažer výše uvedeného klubu
Pavel Hebelka se svým kolektivem.

MENU
BUFET STYLE DINNER
TOSSED GREEN SALAD, COLESLAW, FRESH VEGETABLE SALAD, PASTAVEGETABLE SALAD,
ASSORTED PICKLES & OLIVES
***
ASSORTED EUROPEAN COLD CUTS, ASSORTED CHEESES, SMOKED
SALMON
***
ROAST BEEF (CARVED AT TABLE), SPANISH STYLE CHICKEN, SWEDISH
MEATBALLS IN SWEET & SOUR SAUCE,
OVEN ROASTED POTATOES, ITALIAN MIXED VEGETABLES
***
FRESH FRUIT TRAY, DESERT TABLE, COFFEE, TEA, BUNS AND BUTTER
Půlnoční občerstvení :
žemlí.

Gulášová polévka s čerstvou

K tanci a poslechu je vedením klubu veteránů zajištěna 4-5 členná skupina
Kitchs Country s všestranným hudebním repertoárem. Máme slíbeno, že
kapela bude hrát od 9:00 večer do 02:00 AM. Vstupenky pouze v předprodeji od 12.
listopadu do 26. prosince 2001 si můžete zakoupit na jihu Calgary u Marcely
Krausové tel. 278-7766. Na severu Calgary budou vstupenky k vyzvednutí u Boženy
Kellnerové telefon domů 295-8438, do práce 276-7808. Nenechávejte prosím nic na

poslední chvíli. Přijdˇte se pobavit a společně oslavit konec roku 2001. Těšíme se na
Vás.

Další zprávy a oznámení:
Generální konzulát České republiky v Montrealu oznamuje krajanské veřejnosti
jmenování pana Jaroslava Jelínka honorárním konzulem České republiky pro
Albertu a Saskatchewan.
Slavnostní recepce, ku příležitosti uvedení pana Jaroslava Jelínka do funkce, na
kterou jste srdečně zváni, se bude konat v pátek 19. října 2001 v 17:00 hodin v
"Canmore Opera" v Heritage parku v Calgary za účasti Generálního konzula
České republiky pana ing. Jiřího Parkmana.
Úřední hodiny konzulátu budou každou středu od 14:00 do 18:00 začínaje 24.října
2001 na adrese :
# 820, 1122  4th Street S.W. Calgary, Alberta, CANADA
Tel: (403) 269-4924 Fax: (403) 261-3077 e-mail:
jelinek@terramanagement.com
V zájmu zkrácení čekací doby, schůzka s konzulem musí být předem telefonicky
dohodnuta.

Během letošního STAMPEDE jsme tu v Calgary měli velmi hezkou taneční zábavu
na které nám zahráli a zpívali VAŠEK a EVA - sólisté z moravského Blanska.
Zavolejte paní Marcele KRAUSOVÉ na telefonu 278 7766, která má na prodej
jejich zajímavá CD-čka a video kazety.

ČESKÉ KNIHY A HUDBA - PODZIM 2001. Na internetové adrese
http://www.czech-books.com/
se dočtete co je nového na knižním trhu a zároveň je tu i nabídka mnoha forem
záznamu hudby a zpěvu.

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.
Pokyny si vyžádejte na e-mail adrese : montreal@embassy.mzv.cz
či faxem 1
(514) 849 - 4117.

Viza nedostanete na hranicích či na letišti. Několik tiskopisů žádostí o viza a dále
o českou penzi pro ty kdo mají v Čechách odpracováno více než 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 časois.
ČESKÝ DIALOG vedle politických, kulturních, 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 US 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 sran a cena zůstala tradičně na
99 korun + poštovné v ČR, a 10 US včetně leteckého poštovného v 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/
http://www.seznam.cz/
http://www.lidovky.cz/

vyhledávač informací na Internetu.
Český vyhledávač.
Český denník.

http://www.canada.sk/
http://www.zvedavec.cz/
http://www.czech-books.com/

Slovenské Forum
České zajímavosti
České knihy a muzika

Dále v obsahu říjnového čísla jsou články:
STRACH
Povídání o kožené bundě
Něco o hawajských ostrovech
Dopis z tamzemska
Bez titulu
trochu vtipů...

od Heleny Třískové
Rostˇa Hedvíček
John Francis
Frnatišek Truhlant
Vladimir Mašata

