Kalendář akcí calgarské pobočky ČSSK
V sobotu dne 12. 3. 2005 v 18:30 hod – JOSEFOVSKÁ ZÁBAVA v Royal Canadian Legion
755-40 St SE – Forest Lawn.
V pondělí 14. března 2005 – Výroční členská schůze
Canada Day – piknik v Radium Springs – podrobnosti příště

POZVÁNÍ
V pondělí 14. března 2005 v 18.00 hodin se koná Výroční členská schůze calgarské odbočky
ČSSK v Royal Canadian Club na shora uvedené adrese s tímto programem:
1. Zahájení s pohoštěním
2. Přečtení zápisu z minulé výr. schůze
3. Pokladní zpráva
4. Revizní zpráva

5. Zpráva předsedy
6. Volba nového výboru
7. Návrhy na další akce
8. Diskuze

Vážení krajané a milí čtenáři našeho časopisu,
Členové výboru calgarské pobočky českého a slovenského sdružení nemládnou. S potěšením
a s velkou radostí upřímně přivítáme mezi nás mladší čechoslováky s novými nápady a
návrhy. Nebojíme se vyslechnout a prodiskutovat i kritické názory nebo připomínky.
Potřebujeme krajany ochotni dobrovolně s elánem a chutí pracovat na udržení calgarské
komunity.
Nestyd’te se a přijd’te mezi nás v hojném počtu. Těšíme se na vás a děkujeme
předem za hojnou účast.
Pobočka českého a slovenského sdružení v Calgary vás všechny upřímně zve na Josefovskou
zábavu konanou v klubu veteránů na shora uvedené adrese v sobotu 12. března 2005 v 18.30 hod.
K tanci a poslechu nám bude hrát oblíbené české duo JANA & DANNY. Více informací o naší
profesionální dvojici najdete na jejich webových stránkách: www3.telus.net/janaanddanny
Vstupenky po $30.00 jsou v předprodeji do 9. března 2005 na jihu u Marcely Krausové na tel.
278-7766 a na severu u Boženy Kellnerové na tel. 295-8438. Kvalitní českou domácí večeři (salát
z čerstvé zeleniny, moravský brabec se zelím a knedlíkem nebo kuřecí prsíčka s rýží) nám všem
připraví obětavý místopředseda naší pobočky a manažér klubu Pavel Hebelka s kolektivem. Po
přípitku se večeře bude podávat pouze na zakoupenou vstupenku. Po dezertu s kávou nebo s čajem
za doprovodu výborné muziky a oblíbených písniček i na přání následuje tanec a příjemná zábava.
Těšíme se na vaši návštěvu. Počet stolů je omezen. Nenechávejte prosím nic na poslední chvíli.
OZNÁMENÍ
V doprovodu honorárního konzula p. Jaroslava Jelínka se čechoslovákům v Calgary 1. února 2005
přijel představit nový velvyslanec České Republiky p. JUDr Pavel Vošahlík s Attache
velvyslanectví p. Zdeňkem Burešem. Předsedkyně pobočky Božena Kellnerová přivítala hosty a
přítomné krajany. U hezky vyzdobeného stolu a dobrým obědem připraveným místopředsedou
spolku Pavlem Hebelkou, pan velvyslanec pozdravil přítomné a přátelsky hovořil o svých
zkušenostech z minulého postu v Jižní Africe a budoucí práci a plánech v Ottawě. Vzhledem
k časové tísni, beseda byla ukončena předsedkyní s poděkovaním za návštěvu pana velvyslance
v Calgary a přáním hodně úspěchů a zdaru při výkonu nového postu v Kanadě.
Připravujeme:
Září 2005 – koncert populárního českého zpěváka Karla Černocha
Září 2005 - Václavská zábava – zpěv a hudba od Evy a Vaška z Blanska
Říjen 2005 – Oslava svátku republiky

