Březen 2002
Kalendář akcí:

V sobotu 16. března 2002 - Josefofská zábava.
V úterý 19. března 2002. - česká katolická mše.
V pátek 22. března 2002 - výroční členská schůze.
Bližší podrobnosti zjistíte v Calgarských Listech jež si můžete objednat na naší
adrese:
Czech and Slovak Assoc. -branch Calgary, PO Box 355, Calgary, AB. T2P 2H9.
OZ N Á M E N Í
Nová adresa honorárního konzulátu České republiky v Calgary:
Suite 110, 6130-3rd St.- SE Calgary, AB T2H 1K4. Tel.: (403) 2694924
Fax 261-3077
e-mail: jelinek@terramanagement.com
Úřední hodiny konzulátu jsou každou středu od 14.00 -- 18.00 hodin. Schůzky musí
být předem dohodnuty, aby se předešlo čekání.
Během loňského 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. Paní Marcela přinese oboje na Josefskou
zábavu dne 16. března 2002.
ČESKÉ KNIHY A HUDBA - Jaro 2002. 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 2002 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
Internetová stránka přinášejí informace o
calgarské pobočce -----------------------------------------českého a slovenského sdružení.
http://www.boldpages.com
Tato stránka má také informace o naší pobočce a
navíc ukázku ------------------------------------------komerční inzerce
www.Google.com
vyhledávač informací na Internetu.
http://www.seznam.cz
Český vyhledávač.
http://www.lidovky.cz
Český denník.
http://www.charapoanna.com Solomon Islands
http://www.czech-books.com České knihy a muzika
http://www.eCesty.cz
Cestopisy česky

CZCANADA.COM - Forum.
Oznamujeme našim čtenářům zřízení našeho fóra s možností umísťování zpráv,
oznámení, výměny názorů na této Web site. Máte-li dobrý nápad či kritiku, nebo
dobrou radu k zlepšení svojí zahrádkářské záliby či chcete zjistit dobré typy na
výhodné cestování po světě a chcete s tím seznámit širší veřejnost, na našem foru je
k tomu možnost.
Příklad jak na to. Na počítači pomocí Vámi zvoleného vyhledávače, já používám
Yahoo, vpíšete do linky pro adresy naší Web adresu CZCANADA.com a pak si
myškou zvolíte oddělení v českém jazyku a dále si pak zvolíte FORUM. Máte dvě
možnosti: Jednak si přečíst, co kdo napsal a nebo má nějaké návrhy a nebo si sami

navrhnete svoje téma kliknutim na "POST NEW TOPIC". Pro umístění své
vlastní tématiky se zaregistrujete a svoje přání či dotaz napíšete do rámečku a
odešlete. Toto vše může být uvedeno ve Vámi zvoleném jazyce.
Předpokládáme, že nejvíce dotazů by mělo přicházet na použítí počítačů, dále
sdělení zajímavých vtipů,
doporučení dobrých restaurantů či malý oznamovatel prodeje aut a jiných věcí.
Dejme se do toho.
Calgary Catholic immigration Society, tel. 262 5695, organizuje "Millwright
training program". Program během 8mi měsíců pomůže novým immigrantům v
angličtině, matematice, ovládání počítačů a další. Začíná 18.III.02.
Czech Business Association of Western Canada.(CBAWC)
Novým předsedou této asociace byl zvolen dne 28.XII.2001. pan Karel Hofman.
Dřívější předseda asociace pan
Jerry Jelínek byl jmenován novým honorárním konzulem České republiky pro
Albertu a Saskatchevan.
Pro letošní rok asociace plánuje serii přednášek (dinner meetings) se zaměřením na
zahraniční obchod.
Únor 12.02. - mezinárodní obchod
Březen 20.02 - Výhody zahraničního obchodu s Českem, Slovenskem a Polskem.
Tato schůze bude spolu se
slovenskou a polskou obchodní komorou.
Duben
02. - doprava zboží.
Červen
02. - otázky cla.
Říjen
02. - Annual General meeting.
Listopad 02.- Distibuce zboží- Schůze asi bude spojená s výletem do Edmontonu
v najatém autobusu.
Zájemci o další informace a nebo o členství v CBAWC a jeho výhodách mohou
kontaktovat Karla Hofmana
na tel. 264 5150, a nebo na e-mail adrese : info@hofman.net

Dále přinášíme zajímavé články našich dopisovatelů:

1. Není cizinec jako cizinec - Josef Najman, Tábor-Calgary.
2. Listopadový den
- Rosťa Hedvíček - Australie.
3. Obrázky z Indie
- Helena Třísková - Calgary.
4. Národnímu parku Banff hrozí kalamita- Eva Žídková - Canmore.
5. Moje pozoruhodná matka - Pavlík Linden - Florida
6. Vajíčko
- Ivo Jirásek - Calgary
7. Ta ryzí povaha česká
- Josef Najman - Tábor - Calgary
8. Calgary Real Estate - poradenská hlídka. - Stefan Sklenka - Calgary
9. Letadlo ČSA v turbulenci - L.Noviny Praha.
10. Bez titulu….
- Vladimir Mašata - Calgary
11. Různá Oznámení a Inzerce.

