Říjen 2002
Kalendář akcí calgarské pobočky ČSSK
8. října 2002 v úterý v 19.30 hod bude česká katolická mše v maďarském kostele St.
Elizabeth’s Church (819 13th Ave SW). Opět přijede neúnavný Otec Svoboda.
Zpověď začíná v 18.45. O bližší podrobnosti můžete volat Ivanu Hýskovi na číslo
281-7799.
18. říjen 2002 – VINOBRANÍ K tanci i k poslechu nám bude hrát populární česká
dvojice Jana & Danny. Vstupenky po $25.00 jsou v předprodeji do 16. října 2002 a
to na jihu města u paní Marcely Krausové 278-7766, na severu u Boženy Kellnerové
na telefonu do práce 276-7800, v podvečer domů na tel. 295-8438. . Po přípitku se
večeře začne podávat v 19.00 hodin a bude k dispozici pouze na závaznou
objednávku a zakoupenou vstupenku na výše uvedených telefonech.
Listopadový pobyt na havajském ostrově Kauai. Dne 14. listopadu 2002 odletí
skupina zájemců o stanování na dvou až čtyřtýdenní pobyt na ostrově Kauai.
Prozatím si zakoupilo 16 zájemců letenky. Další informace u koordinátora akce
Vladimíra Mašaty, tel. 289 - 7244.
SILVESTR 2002 připravujeme ve spolupráci s Royal Canadian Legion. Bližší
podrobnosti najdete v příštím čísle Calgarských Listů.
Povodně v Čechách – Výzva Jak všichni dobře víte, více jak stoletá voda po 5 letech
tentokráte zaplavila hlavně střední a jižní Čechy a dospěla na Labi k hranicím s
Německem. Dnem i nocí všichni bojovali s velkou vodou a tisíce lidí musely být
evakuovány. Kromě obrovských materiálních škod si záplavy výžádaly i oběti
nejkrutější – lidské životy. Všechny krajanské organizace zahájily sbírku na pomoc
České Republice. Bylo otevřeno konto u Kampeličky – Czechoslovak (Toronto)
Credit Union Ltd. Výbor pobočky tímto vyzývá všechny krajany v Calgary i okolí o
jakýkoliv finanční příspěvek na pomoc povodněmi zpustošené naší rodné země.
Dárcům budou zaslány potvrzenky pro daňové účely. Šeky laskavě vystavujte na:
Flood Relief Fund
a zašlete je na adresu Ccech and Slovak Association of Canada
740 Spadina Ave
Toronto, Ontario M5S 2J2
Předem děkujeme za porozumění a za Vaši pomoc. Za výbor calgarské pobočky
ČSSK - Božena Kellnerová
Vážení krajané a milí čtenáři, Výbor naši pobočky nemládne, ale pomalu řídne.
Nedávno jsme na věky ztratili dlouholetého pracovitého, obětavého a spolehlivého
člena výboru Josefa Holubce. Čest jeho památce. S potěšením a s velkou radostí

upřímně přivítáme mezi nás mladší čechoslováky s novými nápady nebo návrhy,
elánem a chutí dobrovolné práce. Nebojte se nám zavolat. Těšíme se na vás a
děkujeme předem za vaši přízen. Božena Kellnerová
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
Dále následují tyto zajímavé články od našich dopisovatelů:
1. Grand Canyon 2002. Dr. Václav Hoyer.
2.Únik o vlásek z bývalého Československa. Nathaniel Rostislav Royko.
3.Střípky z hlášení dopravních nehod u pojištovny.
4.Krásný výhled na Prahu aneb vrazi z Cha-songu. Ross Hedvíček
5.Soudničky 6.Calgary Real Estate - poradenská hlídka. Štefan Sklenka.
7.Bez titulu. Vlad. Mašata.
8.Přehled nejlepších amerických pláží 2002.
9.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.

