Květen 2002
Kalendář akcí calgarské pobočky ČSSK
CANADA DAY….pravidelný piknik pořádá naše calgarská pobočka od soboty dne
29. června 2002 do pondělí 1. července na pozemcích našeho přítele pana Zdeňka
Fišery
u Radium Hot Springs. Na programu je kempování, kopaná a večer zpívání při
táboráku a
výlety do okolí. Hosté, zejména hrající na kytaru či nějaký hudební nástroj, jsou
vítáni.
Podrobná mapka k pozemkům je na naší WEBové stránce na internetu :
www.CZCANADA.com
---MAPA--nebo volejte až po 26. červnu Vladimíra Mašatu na 289 7244 anebo Tomáše
Neveselého
na 278-6201.
11 do 24 serpna 2002. Tábor mládeže ve spolupráci s edmontonskou pobočkou.
Letošní tábor mládeže
se opět uskuteční na pozemcích Zdeňka Fišery v Radium Hot Springs. O formuláře
přihlášek
a informace volejte přímo v Calgary Vladimíru Mašatovi na tel. 289-7244 nebo
e-mail : masata@telusplanet.net, nebo Zdeňku Fišerovi do Edmontonu : Telefon a
fax 1-(780) 450 - 2505, e-mail : fisera@oal.com
Říjen 2002 – připravujeme VINOBRANÍ
V Royal Canadian Legion 755-40th St SE. K tanci i poslechu nám zahraje české Duo
Jana &
Danny. Další informace najdete v příštích Calgarských Listech.
Listopadový pobyt na havajském ostrově Kauai. Asi 14. listopadu 2002 odletí
skupina
zájemců o stanování na 2, až 4, týdenní pobyt na ostrově Kauai. Prozatím potvrdilo
zájem
9 zájemců. Další informace u koordinátora akce Vladimíra Mašaty, tel. 289-7244.
===============================================================
=======
Z činnosti naší calgarské pobočky: Dne 30. března 2002 se konala výroční členská
schůze.
Předsedkyně paní Boženka Kellnerová přednesla zprávu o bohaté celoroční
činnosti. Dále
byla přednesena zpráva o finančním hospodaření paní pokladní Helenou Třískovou.
Zprávu
o revizi hospodaření přednesl pan Karel Silovský. Všechny zprávy byly přítomnými
přijaty

bez připomínek a i s potleskem. Do práce ve výboru pobočky byli odsouhlaseni tito
členové:
Josef Holubec, Pavel Hebelka, Jan Chalupníček, Václav Just, Michal a Božena
Kellnerovi,
Vladimír Mašata, Josef Najman, Tomáš Neveselý, Miroslav Novák, Jaroslav Rous,
a
Helena Třísková. Hlavním zaměřením pobočky bude pokračování snah k udržování
české
a slovenské komunity pohromadě, různými kulturními a společenskými akcemi,
vydáváním
časopisu Calgarské Listy a vylepšováním naší webové stránky na Internetu
www.CZCANADA.com. O vylepšení této stránky se stará nejmladší člen výboru
Tomáš Neveselý a také zajišťuje kontakt na skupinu mladých C.S.Y.G.C. Pobočka
chce
nadále úzce spolupracovat s českým honorárním konzulátem, s českou ambasádou v
Ottawě,
Generálním konzulátem v Montreálu, s Českou obchodní asociací pro západní
Kanadu,
Českou školou v Calgary, Canadian Legion na Forest Lawnu, Comenius Institute,
Art
Pacific Production ve Vancouveru a s naším ústředím v Torontu. Naším cílem je
získat
pro práci mladší Čechy a Slováky, poskytnout pomocnou ruku našim penzistům a
znovu
připomínáme, udržet krajanskou komunitu pohromadě.
===============================================================
====
OZNÁMENÍ
Nová adresa honorárního konzulátu České republiky v Calgary:
Suite 110, 6130-3rd St.- SE Calgary, AB T2H 1K4. Tel.: (403) 269-4924 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. Podle posledního sdělení, je možno
podat
žádosti o české pasy u calgarského konzulátu, které budou vyřízeny přes Montreal s
tím,
že pasy budou žadatelům vydány zde v Calgary na honorárním konzulátu, což Vám
ušetří
cestu do Montreálu. Od 1. dubna 2001 cestující do Čech s kanadským pasem
potřebují
platné české vízum. Toto vízum 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 :
či faxem 1(514) 849 - 4117.

montreal@embassy.mzv.cz

Víza nedostanete na hranicích či na letišti. Několik tiskopisů žádostí o víza 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.

ČESKÉ KNIHY A HUDBA - Jaro 2002. Na internetové adrese www.czechbooks.com
se dočtete co je nového na knižním trhu a zároveň je tu i nabídka mnoha forem
záznamu
hudby a zpěvu. Dostali jsme informaci, že největší zájem je o české kuchařské
knihy, které
jdou na dračku.
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 USD nebo 45 CND, nebo 1,100 Kč, tyto ceny zahrnují
letecké
poštovné.
Redaktorka paní Eva STŘÍŽOVSKÁ navštívila loni 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 USD 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:
www.czcanada.com
Internetová stránka přinášejí informace o calgarské
pobočce českého ---------------------------------a slovenského sdružení.
www.boldpages.com
Tato stránka má také informace o naší pobočce a navíc
ukázku
---------------------------------komerční inzerce
www.Google.com
vyhledávač informací na Internetu.
www.seznam.cz
Český vyhledávač.
www.bountifulbazaar.com katalogový prodej
www.lidovky.cz
Český denník.
www.charapoanna.com
Solomon Islands
www.czech-books.com České knihy a muzika
www.eCesty.cz
Cestopisy česky
www.cic.gc.ca
Ministerstvo Imigr.
www.canada.sk/calgary.htm slovenský klub
===============================================================
=====
CZCANADA.COM - Fórum. 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 fóru 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, anebo si sami navrhnete svoje
téma
kliknutim na "POST NEW TOPIC". Pro umístění své vlastní tematiky 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 restaurací či malý oznamovatel prodeje aut
a jiných
věcí. Dejme se do toho !
Calgary Catholic Immigration Society, tel. 262-5695, organizuje výuční program
pro
obkladače dlaždic, zedníky a povrchové betonáře. Program v délce 20. týdnů
pomůže
novým imigrantům také v angličtině, matematice, a v příslušných výučních
oborech.
Přihlášky se přijímají do 1. dubna 2002 a trénink začíná od 13 května 2002.
Pro další informace se obracejte na CCIS, Training Centre, tel. 262-5695.
===============================================================
======
Czech Business Association of Western Canada.(CBAWC)
1/České obchodní sdružení západní Kanady (Czech Business Association of Western
Canada)
pořádá přednášku na téma: SOUČASNÁ KVALITA LÉČEBNÝCH PROCEDUR
A
ÚROVEŇ UBYTOVACÍCH, STRAVOVACÍCH A TURISTICKÝCH
MOŽNOSTÍ
ČESKÝCH A MORAVSKÝCH LÁZNÍ VE VZTAHU KE ZDRAVÍ A
ODPOČINKU.
Přednáška je připravena organizací SIMI SPA TOUR (Simona Polepilová, Milan
Střelec)
se sídlem v Calgary ve spolupráci s CZECH TOURIST AUTHORITY, TORONTO
(Mirjana
Šebek-Heroldová). Přednáška je součást programu CBAWC pravidelných schůzí s
večeří
(dinner meetings),tentokrát zaměřená na cestovní ruch. Zveme všechny, kdo mají
zájem
dozvědět se více informací o cestování do České Republiky, zejména se záměrem

návštěvy
lázní, nebo prodiskutovat další otázky spojené s cestovním ruchem mezi Českou
Republikou
a Kanadou. Datum:
25. června, 2002. Místo: Danish Canadian Club, 727 - 11th Avenue. Program:
Začátek
(cocktail): 18:00. Zahájení schůze: 18:30. Večeře: 19:00. Prezentace: 19:45.
Q&A: 20:15. Závěr večera: 20:30. Vstupné : $25.00 pro členy, $35.00 pro nečleny,
zahrnuje večeři. Registrace a potvrzení účasti prosíme přes email
info@hofman.net,
faxem 938-5150, nebo telefonicky na 264-5150 pro členy i nečleny CBAWC.
2/Český putovní tábor. Alberta Nature Holidays vedená Karlem Hofmanem pořádá
již
druhým rokem 15ti denní srpnový putovní tábor v provincii Alberta a British
Columbia.
Během dvou týdnů, děti projedou téměř 3000 km, navštíví pět národních parků,
stráví
den na člunu při sjezdu divoké vody, zučastní se několikadenního výletu k
vysokohorským
jezerům a netechnického výstupu na jeden z vrcholků v Kananaskis, navštíví West
Edmonton
Mall, přírodní horké prameny a řadu dalších zajímavých a atraktivních míst v
obou
provinciích. Tento program je fyzicky náročnější, věk dětí by se měl pohybovat od
14ti let
pro chlapce, od 15let pro děvčata. Minimální doporučený věk je pouze informativní,
záleží
na fyzické zdatnosti jednotlivce. Horní věková hranice není (zatím) stanovena.
Termín
tábora je od 8. srpna do 22. srpna. Maximální počet účastníků je devět. Cena
$1,180.00 pro
jednotlivce zahrnuje veškerou dopravu, vstupné a stravování (zpravidla si vaříme
sami v
kempech, ubytování (stanování nebo turistické ubytovny). Děti mají zajištěn stan, a
kromě
běžných kempingových potřeb budou potřebo-vat svůj spací pytel. Více informací
podá
Karel Hofman 938 -5907 nebo 651 - 0679.
===============================================================
=

Dále následují tyto zajímavé články od našich dopisovatelů:

1/ Novosti v emigrační politice kanadské vlády.
VM
2/ Calgarská univerzita nabízí kurzy v Praze.
3/ Povídka o nevšední události ze všední Prahy.
Eva Matýsková, Praha 3
4/ Svatá válka, kázání, principy a lakota.
Karel Pavlík, Letbrigdge
5/ Došlo nám v poště
VM
6/ Žákovské knížky
7/ Jak se hledá nafta z hlediska lesaního technika. Eva Žídková, Canmore
8/ Únik o vlásek z bývalého Československa.
Nathaniel Rostislav Royko,
Calgary
9/ Vtipy
10/ Calgary Real Estate - poradenská hlídka.
Štefan Sklenka.
11/ Bez titulu…..
VM
12/ Inzerce.
===============================================================
===
Přihláška za člena Sdružení - předplatné Calgarských Listů.
Přihlašuji se za člena č. a s. sdružení v Kanadě, odbočka Calgary, a chci přispět ke
kulturnímu dění jak v Kanadě, tak i v bývalé vlasti. Přikládám šek na 20.00 dolarů
za rodinu nebo 15 dolarů za jednotlivce.
Chci býti pouze informován o všech akcích pořádaných v Calgary i ve vlasti a
předplácím si Calgarské Listy za upravenou cenu $ 10.00.
Šeky zašlete prosím na adresu :
Czech and Slovak Assoc. of Calgary, PO Box 355, Calgary, T2P 2H9.

