Listopad 2002
Kalendář akcí calgarské pobočky ČSSK
17. prosince 2002 v úterý v 19:30 bude česká katolická mše jako obvykle v
mad’arském kostele St.Elizabeth’s Church (819-13 Ave SW). Znovu přijede Otec
Svoboda. Svatá zpověd’ začíná v 19:00. O bližší podrobnosti můžete volat Ivanu
Hýskovi na číslo 281-7799.
Pozvání
31. prosince 2002 – ve spolupráci s Royal Canadian Legion na adrese 755-40 Street
SE se koná Silvestrovská zábava. Přípitek 6:00, večeře 7:00, tanec 9:00. Vstupné
$35.00. Tradiční výbornou večeři, jak níže uvádíme připraví kuchařský mistr a
místopředseda naší pobočky – manažer klubu Pavel Hebelka se svým kolektivem.
MENU
Appetizer Egg „Casino“ (ruské vejce) served to your table.
From the Buffet Table: Salad Bar – Prime Rib of Beef (Carved) –
Parisian Potatoes – Vegetable medley –
Double Chocolate Cake with Raspberry Sauce – Coffe or Tea ***
Midnight Buffet
Assorted European Cold Cuts včetně kvalitní české vepřové huspeniny.
Cheese Tray –Buns – Butter

Vedením klubu veteránů je zajištěna k tanci a poslechu skupina „Sidewinder“ s
všestranným hudebním repertoárem. Vstupenky pro naši veřejnost budou v
předprodeji v kanceláři klubu od 1. prosince do 20. prosince 2002. V auditoriu je
naplánováno pouze 124 míst u kulatých stolů s osmi židlemi.. Nenechávejte prosím
nic na poslední chvíli. Přijdˇte se pobavit a společně oslavit konec roku 2002 a
přivítat rok 2003. Oznámení Všem krajanům a čtenářům Calgarských listů
sdělujeme, že po odečtení veškerých nákladů celkový výdělek z poslední zábavy
Vinobraní činil $230.00. Jak si vzpomínáte, do krabice na pomoc povodněmi
zpustošené naší rodné země se vybralo 137 dolarů + 40 od pana Blinkala. Děkujeme
touto cestou všem krajanům, kteří finančně přispěli na záplavami postižené oblasti v
Česku. Uvedené peníze spolu s několikanásobným příspěvkem z účtu naší odbočky
byly odeslány Ústředí v Torontě. Jmenný seznam dárců je průběžně otiskován v
Novém Domově a je dostupný také na Internetu. Podle posledních zpráv se vybralo
přes $52,000.00. Ústředí ČSSK zváží a vybere správnou instituci nebo školu
zničenou záplavami, na kterou se celková finanční částka použije. Ještě jednou všem
děkujeme. Za výbor calgarské odbočky – Božena Kellnerová
O Z N Á M E N Í o dočasné adrese kanceláře honorárního konzulátu- (po dobu
úprav místností) Nová adresa honorárního konzulátu České republiky v Calgary:
611 - 71 st. Avenue 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 : montreal@embassy.mzv.cz
či faxem 1(514) 849 - 4117.
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. S kanadským
pasem je možno navštívit Slovenskou republiku bez viza.
===============================================================
======== POČÍTAČE, POČÍTAČE, POČÍTAČE, POČÍTAČE, POČÍTAČE,
POČÍTAČE, Všem těm našim krajanům, kteří si do výbavy své domácnosti již
natrvalo pořídili počítač a používají toto nářadí 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.
www.bountifulbazaar.com katalogový prodej
http://www.lidovky.cz/ Český deník.
http://www.charapoanna.com/ Solomon Islands
http://www.czech-books.com/ České knihy a muzika
http://www.ecesty.cz/ Cestopisy česky
http://www.cic.gc.ca/ Ministerstvo Imigr.
http://www.canada.sk/calgary.htm slovenský klub
Dále následují články od uvedených autorů:
1. Cena peněz. ............................................. Ivo Jirásek , Calgary.
2. Pánové, harašte dokud ještě můžete. ............. Věra Nosková
3. Příběh od holiče - jak zcivilizovat Českou republiku. Ross Hedvíček
4. Komunismus si rozvracet nedáme. .................... Darek Štalmach
5. Curva peligrosa adelante. ................................ Helena Třísková, Calgary 6.
Závod na horských kolech "Transrockies". Eva Žídková, Canmore

7. Bára je nemocná. ........................................... Josef Najman, Tábor.
8. Shakesspeare měl pravdu: právníky patří zabít. Petr Adler.
9. Z mého života. .............................................. V.M. Calgary
10. Pumpkin neboli tykev či dýně....................... George Štastný, Tsawwassen.
11. Bez titulu. ................................................ Vladimír Mašata.
12. Spousty vtipů. --------------------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.

