CERVEN 2004

Jožka Piorecký: Léto v Calgary - 1976.

Na prední strane uvádíme obrázek "Léto v Calgary - 1976" vytvorený technikou
monotypu od akademického malíre a grafika Jožky Pioreckého. Pan Piorecký navštívil
Calgary nekolikráte a vytvoril zde asi 50 pláten a kreseb z nichž nekteré jsme otiskli v
minulosti. Ve svých 92 letech stále pokracuje ve své oblíbené cinosti a jeho stále
otevrenou galerii možno navštívit v Plzni - Na Slovanech v Blatenské ulici c. 30.

Kalendár akcí calgarské pobocky .
CANADA DAY 2004 …- ve dnech 1. - 4. cervence 2004 je picnik.
ZÁRÍ 2004 - pripravujeme Václavskou zábavu s výbornou muzikou Jana & Danny.
Bližší podrobnosti v príštích Calgarských Listech.

RÍJEN 2004 - Oslava vzniku Republiky - klasický koncert. Další informace príšte.
Zpráva z výrocní clenské schuze - pobocka Calgary
Výrocní clenská schuze calgarské odbocky se konala 2. dubna 2004 v Royal Canadian
Legion - Forest Lawn s výbornou vecerí od Pavla Hebelky. Mimo zprávy predsedkyne
Boženy Kellnerové o cinnosti pobocky za uplynulý rok byla prednesena zpráva o
financním hospodarení paní pokladní Helenou Trískovou. Celorocní revizi úctu provedl,
revizní zprávu vyhotovil a prednesl obetavý pan Karel Silovský. Nebylo shledáno
žádných nedostatku a všemi prítomnými byly zprávy prijaty bez pripomínek. Do výboru
naší pobocky byli jednohlasne schváleni tito dobrovolní cinovníci: Jaroslav Drha, Pavel
Hebelka, Jan Chalupnícek, Václav Just, Božena a Michal Kellnerovi, Marcela Krausová,
Vladimír Mašata, Josef Najman, Draha a Ivan Neveselý, Tomáš Neveselý, Miroslav
Novák, Jerry Rous, Helena Trísková. Výbor calgarské pobocky se schází nekolikrát do
roka a snaží se udržet krajanskou komunitu. Na 55. Kongres CSSK v Toronte v roce
2003 naše odbocka delegovala Vaška Justa, usporádali jsme Josefovskou a Václavskou
zábavu, rozloucení s ceským velvyslancem p. Ing. Vladimírem Kotzym, piknik u Radium
Hot Springs. Pan Josef Najman zastupoval naši pobocku v Praze bez nároku na výdaje na
významné akci Týden zahranicních Cechu. Na oslavu vzniku republiky jsme ve
spolupráci s Honorárním Konzulem p. Jerrym Jelínkem usporádali koncert klasické
hudby v Irene Besse Keyboard Hall. Rozloucení s Generálním Konzulem p. Ing. J.
Parkmanem probehlo 16. listopadu 2003. Zásluhou obetavého Vladimíra Mašaty
zasíláme 4x do roka krajanum v Calgary a okolí, v BC i Ontariu oblíbený casopis
Calgarské Listy. Prosincové císlo v roce 2003 dosáhlo pozoruhodného STÉHO vydání. O
webovou stránku naší pobocky www.czcanada.com se stará nejmladší clen výboru
Tomáš Neveselý. Calgarská pobocka úzce spolupracuje s honorárním konzulem p.
Jaroslavem Jelínkem, ceskou Ambasádou v Ottawe, Generálním konzulátem v
Montrealu, s Ceskou obchodní asociací pro západní Kanadu, s Ústredím v Torontu a jsme
v prátelském kontaktu s Royal Canadian Legion na Forest Lawnu. Naším velkým práním
a cílem je získat pro práci mladší Cechy a Slováky, poskytnout pomocnou ruku našim
penzistum a hlavne co nejdéle udržet krajanskou komunitu pohromade. Božena
Kellnerová
==========================================
Oznámení - Pozvání : Multicultural Food Fest.
Calgary Multicultural Centre Vás zve v nedeli 27. cervna 2004. od 11:00 do 16:00 na
Multicultural Food Fest,
v Mewata Armory na adrese 801 - 11th Street SW. Vstup volný. Za 20 dolaru budou k
disposici lístky na ochutnání 10 etnických jídel, které ale nutno objednat predem na tel.
237 5850 a u vchodu vymenit za vouchery.
===========================================
Oznámení : Autorka zajímavých clánku pro Calgarské Listy, paní Eva Žídková z
Canmore vydala svou první knížku:
Our dreams were Canada. Anglicky psanou odysej o úteku jejich rodiny z
komunistického ráje si možno objednat prímo na adrese: Eva Žídek, 301, Larch Place,
Canmore, AB, T1W 1R7, telefon 1 (403)678 2808. Cena je 20 dolaru.

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 portál užitecných a nejvíce používaných webových adres
www.seznam.cz Ceský vyhledávac.
http://czechembassy.org/ Info o vizech,pasy, www.knizniklub.cz ceské knihy na
Internetu,Praha
www.lidovky.cz Ceský deník. www.mzv.ca/kultura Adresy zahranicních spolku
www.cssk.ca Associace v Kanade www.emses.com péce o naše rodice v CR
www.cic.gc.ca Ministerstvo Imigr. www.czech-books.com Ceské knihy-Victorie BC.
Ceské Internetové adresy ( March 2003 up-date)
Recepty :
www.labuznik.com
www.recept.cz
www.recepty.cz
www.domek.cz/mlsny.htm
www.dama.cz/vareni
www.vegetarian.cz
www.tescoma.com/varecka
Byty a ubytovani:
www.byty.cz
www.hotel-net.cz
www.praguehotels.cz
www.levneubytovani.net
Zajimave adresy vseho druhu:
www.praha.cz
www.brno.cz (incl.on-line camera)
www.nova.cz
www.penize.cz
www.novinky.cz
www.telefonnicislo.cz
www.bazar.cz
www.economia.cz
www.atlas.cz
www.quick.cz
www.seznam.cz
www.redbox.cz
www.navrcholu.cz
www.smejtese.cz
www.radiointerhit.cz
www.mapy.najdito.cz

www.portal idos.cz (dopravni rády vlaku a autobusu)
www.blesk.cz
www.canada.sk/calgary.htm
http://na.dovolenou.cz
http://letenky

=========================================
Oznámení: Chteli bychom pripomenout, že redakce velmi uvítá jakékoliv clánky a
podnety k otisknutí ci zlepšení úrovne našeho casopisu. Omlouváme se, že v tomto císle
máme k disposici jen velmi málo populárních ceských vtipu. Prípadné nedostatky ci
volné návrhy zavolejte na telefon 289-7244, penzista Vladimír Mašata má hodiny od 9.30
do 18. a e-mail adresu masata@telusplanet.net
=========================================
Oznámení: Krajané ceského puvodu si mohou požádat behem své prípadné návštevy v
Ceské republice o velmi rychlé vyrízení osobních pasu v okrese, kde naposledy bydleli.
O ceské pasy i pro deti narozené v Kanade mužete také podat žádost u ceského
genrálního konzulátu v Montrealu, což ovšem bude trvat nejméne 3 až 5 mesícu. Zdá se,
že v kvetnu se budou zvyšovat poplatky nejméne dvojnásobne. Vízová povinnost pro
držitele kanadských pasu byla zrušena po vstupu Ceské republiky do Evropské Unie.
Nadále ale trvá povinnost držitele kanadského pasu se prihlásit a odhlásit na cizinecké
policii Ceské Republiky. A dále krajané, kterí emigrovali do Kanady nedávno, nebo
nemají kanadské obcanství si mohou požádat u federálního pasového úradu o vystavení
nové rezidencní karty. Bez této karty se nebudou moci vrátit do Kanady z prípadného
výletu.
================================
Trampská kytara - je setkání milovníku speciální tramské a lidové hudby, které se
plánuje na dlouhý weekend v zárí 2004. Bližší podrobnosti v liste.
=========================================
Dále jsou v liste tyto clánky od dopisovatelu.
Nevesta s brokovnicí. Autor : Mývala, Trampská osada Yukon.
Regulované nájemné - ceský velkobroblém.
Moravské víno. Autor : Eva Žídková, Canmore.
Setkání s jednou z legend vodního slalomu v Argentine a neb jak je svet malý. Jaroslav
Kucera, Praha
Projev Billa Gatese.
Ako som objavil Ameriku. Dokoncení. Autor Vilo Holuby.
Na motocyklu za kanadskými Eskymáky. Autor : Roman Štastný, Calgary.
Bez titulu. VM.
Spousty vtipu. Inzerce.

