Únor 2003
Kalendár akcí calgarské pobocky CSSK
V úterý dne 11. brezna 2003 v 19:30 hodin bude v madarském kostele St. Elizabeth’s
Church
(819-13 Ave. SW. ) katolická mše svatá. Spolu s Otcem Svobodou prijede pražský
emeritní biskup Otec Jaroslav Škarvada. Svatá zpoved zacíná v 19:00. O bližší
podrobnosti mužete volat Ivanu Hýskovi na císlo 281-7799.
V pátek dne 14. brezna 2003 v 18.00 - Výrocní clenská schuze v Royal Canadian
Legion 755 - 40 St. SE Forest Lawn
V sobotu dne 29. brezna 2003 v 18.30 hod - JOSEFOVSKÁ ZÁBAVA v Royal
Canadian Legion 755 - 40 St. SE Forest Lawn
Pozvání : V pátek 14. brezna 2003 v 18.00 hodin se koná Výrocní clenská schuze
calgarské odbocky CSSK v Royal Canadian Club na shora uvedené adrese s tímto
programem:
1. Zahájení a privítání prítomných 5. Zpráva predsedy
2. Prectení zápisu z minulé výr. schuze 6. Volba nového výboru
3. Pokladní zpráva 7. Návrhy na další akce
7. Revizní zpráva 8. Dizkuze.
Vážení krajané a milí ctenári, Výbor naší pobocky nemládne. S potešením a s velkou
radostí uprímne privítáme mezi nás mladší cechoslováky s novými nápady nebo návrhy,
elánem a chutí dobrovolné práce. Nestydte se a prijdte mezi nás v hojném poctu. Tešíme
se na vás a dekujeme predem za hojnou úcast.
OZNÁMENÍ
Tak jako v minulých létech i letos bude porádán prázdninový kurz ceského jazyka v
Ceské republice v dobe od 26.7. do 23.8.2003 ve studijních strediscích Ústavu jazykové a
odborné prípravy Univerzity Karlovy v Dobrušce a v Zahrádkách u Ceské Lípy. Zájemci
o bližší informace a prihlášku mohou kontaktovat Vladimíra Mašatu nebo Boženu
Kellnerovou. Prihlášku je nutno zaslat na velvyslanectví do 31.brezna 2003.
O Z N Á M E N Í o docasné adrese kanceláre honorárního konzulátu- (po dobu
úprav místností)
Nová adresa honorárního konzulátu Ceské republiky v Calgary:
611 - 71 st. Avenue SE Calgary, AB T2H 1K4.
Tel.: (403) 269-4924
Fax: (403) 261-3077
e-mail: jelinek@terramanagement.com
Úrední hodiny konzulátu jsou každou stredu od 14.00 -- 18.00 hodin. Schuzky musí být
predem dohodnuty, aby se predešlo cekání. Podle posledního sdelení, je možno podat
žádosti o ceské pasy u calgarského konzulátu, které budou vyrízeny pres Montreal s tím,

že pasy budou žadatelum vydány zde v Calgary na honorárním konzulátu, což Vám ušetrí
cestu do Montreálu. Od 1. dubna 2001 cestující do Cech s kanadským pasem potrebují
platné ceské vízum. Toto vízum muže 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
ci faxem 1(514) 849 - 4117.
Víza nedostanete na hranicích ci na letišti. Nekolik tiskopisu žádostí o víza a dále o
ceskou penzi pro ty, kdo mají v Cechách odpracováno více než 14 roku, je na sklade zde
v Calgary, volejte penzistu Vladimíra Mašatu na tel. 289 -7244.
POCÍTACE, POCÍTACE, POCÍTACE, POCÍTACE, POCÍTACE, POCÍTACE,
Všem tem našim krajanum, kterí si do výbavy své domácnosti již natrvalo porídili pocítac
a používají toto náradí s prehledem, se jiste bude hodit nekolik duležitých adres:
www.czcanada.com Internetová stránka prinášejí informace o calgarské pobocce ceského
a slovenského sdružení. www.boldpages.com Tato stránka má také informace o naší
pobocce a navíc ukázku komercní inzerce
www.Google.com vyhledávac informací na Internetu.
www.seznam.cz Ceský vyhledávac.
www.bountifulbazaar.com katalogový prodej
www.lidovky.cz Ceský deník.
www.czech-books.com Ceské knihy a muzika
www.eCesty.cz Cestopisy cesky
www.czech-slovak-assoc.ca Associace v Kanade
www.cic.gc.ca Ministerstvo Imigr.
www.canada.sk/calgary.htm slovenský klub
V obsahu únorového císla jsou tyto clánky:
Možnosti studia ceských základních a stredních škol pres internet.
Povídání o tom, jak jsem se snažil si chytit Štedrovecerní rybu. Dr. Václav Hoyer.
Vánoce na Yukonu. Trampská osada TULÁCI SEVERU : napsala MÍVALA
TÝDEN POD PSA - od Jardy Plška z Austrálie. [prest@hunterlink.net.au]
POOHLÉDNUTÍ: Cínský vzor budování socilalismu (Ota Ulc)
Kapitalismy máte ruzné - Studie prišla mejlem, autor neznámý, zaslal George Švehla z
Austrálie
Láska na celý život
Stránka vtipu.
Dvanáct dobrých duvodu pro sex Marek Liška (Chechtavej tygr)
Duchodce . Rosta Hedvícek. Z mého života. (Pokracování z listopadového císla) V.M.
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