Zari 2004
KALENDÁR AKCÍ CALGARSKÉ POBOCKY CSSK
V sobotu 18. zárí 2004 v 18.30 hod. - Václavská zábava v Royal Canadian Legion 75540 St. SE - Forest Lawn
Ve stredu 29. zárí 2004 v 18.00 hod. - Setkání s novým Gen. Konzulem z Motrealu 75540 St. SE - Forest Lawn
Ve ctvrtek 21.ríjna 2004 v 19.00 hod. - Klasický koncert v hale Irene Besse Keybords
na adrese 6999 - 11 St. SE
Plánujeme Silvestra 2004. Podrobnosti v príštích Calgarských Listech.
POZVÁNÍ
Pobocka ceského a slovenského sdružení v Calgary vás všechny uprímne zve na VÁCLAVSKOU
ZÁBAVU konanou v sobotu 18. zárí 2004 v 18.30 v klubu veteránu na shora uvedené adrese. K
tanci a poslechu nám bude hrát profesionální ceské duo JANA & DANNY. Vstupenka $30.00
zahrnuje kvalitní veceri z mistrovské kuchyne místopredsedy naší pobocky Pavla Hebelky a jeho
kolektivu. Závazné telefonické objednávky a prevzetí vstupenek na jihu prijímá obetavá Marcela
Krausová na císle 276-7808 a na severu Božena Kellnerová na telefonu 295-8438. Nejpozdeji ve
ctvrtek ráno, tj. 16. zárí musíme Pavlovi nahlásit presný pocet zakoupených vstupenek. Neváhejte
a nenechávejte nic na poslední chvíli. Po dobré veceri, dezertu s kávou nebo cajem následuje
tanec a príjemná zábava. Prijdte si zatancovat a zazpívat, zhodnotit letošní dovolenou, a nebo si
povykládat o té príští v roce 2005. Srdecne se na vás tešíme.
Ve stredu 29. zárí 2004 v 18.00 hod. uprímne zveme všechny krajany na neformální besedu s
novým Generálním Konzulem pro Ceskou republiku - p. Vierou Jarošovou v doprovodu
Honorárního Konzula pro západní Kanadu p. Jaroslava Jelínka. Posezení se koná v Canadian
Legion na adrese 755 - 40 St. - Atlantic Lounge. Tešíme se na Vaši hojnou úcast.
U príležitosti státního svátku Ceské republiky ve spolupráci s Honorárním Konzulem pro západní
Kanadu p. Jaroslavem Jelínkem porádáme 21.ríjna koncert ceského klavírního virtuosa a
profesora JANA NOVOTNÉHO. V bohatém programu nám uvedený umelec prednese hlavne
skladby Bedricha Smetany (výrocí 1824 - 1884 - 2004), Josepha Haydna a Ludwiga van
Berthovena. Koncert se koná v Irene Besse Hall na adrese 6999 11 St SE. Vstupné u vchodu za
$10.00 zahrnuje po koncertu malé obcerstvení a možný prátelský rozhovor s umelcem. Tešíme se
na Vaši hojnou úcast.
Oznámení : JUDr. Pavel Vošalík - nový velvyslanec Ceské Republiky
Dáváme na vedomí všem našim krajanum v Calgary a okolí, že v zárí 2004 v Quebéc City bude
nový velvyslanec Ceské Republiky JUDr. Pavel Vošalík predávat generální guvernérce Kanady
Mrs. Adrienne Clarkson své poverovací listiny.

