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●

Šibřinky v Montrealu

NÁRODNÍ HRDINA JAN PALACH
V dějinách každého národa jsou takové dny, kdy bychom snad měli víc než kdykoli jindy
zpozornět, zastavit se a přemýšlet. Bez ohledu na to, zda je to dnešní výročí právě to kulaté a
nebo zda si kalendář vybral pro ten letošní rok jeden z těch
zbývajících nekulatých devíti let.
Před 39 lety 16. ledna se na Václavském náměstí upálil
dvacetiletý student Jan Palach. Učinil tak na protest proti
okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy z 21.
srpna 1968. Palach po třech dnech na následky popálenin
zemřel a 25. ledna byl pohřben v Praze na Olšanských
hřbitovech. Jeho tragická smrt lidi šokovala, zároveň se však
pro ně stala impulsem k jednomu z posledních masových
vyjádření nesouhlasu s okupací "spojeneckými" vojsky. Jeho
pohřeb se tak proměnil v masovou manifestaci tisíců lidí za
svobodu.
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ALGONQUIN

TRAVEL

GLOUCESTER CENTRE, BLAIR & QUEENSWAY, TEL: 748 - 3600
Nabízíme Vám spojení do Čech, na Moravu a Slovensko z Montrealu za výhodné ceny.
Můžete nás navštívit denně od 9:30 do 21:00, v sobotu od 10:00 do 18:00

Štastnou cestu Vám p řejí Michal a Trudy Hallen

Kdo je Jan Švejnar?
Ekonom Jan Švejnar minulý měsíc oznámil, že chce být prezidentem ČR a v únorové volbě se
postaví stávající hlavě státu Václavu Klausovi. Jan Švejnar
působí jako ředitel Centra pro mezinárodní politiku na
prestižní škole Prezidenta Geralda R. Forda (Michiganská
univerzita), dále jako vedoucí výzkumný pracovník a
předseda řídícího a dozorčího výboru CERGE-EI, profesor
ekonomie, obchodu a hospodářské politiky na Michiganské
univerzitě, je poradcem mezinárodních institucí, vlád a
velkých podniků. Spolupracoval s vrcholnými politiky všech
polistopadových vlád v oblasti hospodářské a sociální
politiky. Byl ekonomickým poradcem prezidenta Václava
Havla, své zkušenosti sdílel mimo jiné s premiéry Milošem
Zemanem, Vladimírem Špidlou, Jiřím Paroubkem a Mirkem
Topolánkem, místopředsedy vlády Martinem Jahnem,
Bohuslavem Sobotkou a Martinem Bursíkem, i s ministry
Karlem Dybou, Janem Vrbou, Milanem Urbanem a
Miroslavem Kalouskem. V roce 1991 založil profesor Švejnar v Praze Centrum pro ekonomický
výzkum a doktorské studium (CERGE), které se dnes jako důležitá regionální instituce řadí
k předním evropským ekonomickým střediskům.

CAN’AIR WORLD TRAVEL INC.

MV autoservice
complete safety check
Spolehlivě odstraním jakýkoliv problém na
Vašem autĕ za rozumnou cenu.

JARMILA LOGAN director
3320 McCarthy Rd. Unit 5,Ottawa, K1V
0X3

tel: (613) 738 – 8888
1 877- 407-408-8530
fax:(613) 521 - 1998
canair@bellnet.ca

Míla Vitouš - automechanik s licencí
1039 Belfast / St.Laurent

842 - 9993 bus. 739 - 5059 home

ARMSTRONG & QUAILE

Copper Kettle
Picturesque European Restaurant
Close to river, golf and skiing
Menu changes daily, Fine czech specialities

(613) 624-5376

All funds available,incl.Segregated,
RRSP,RRIF,RESP, GIC, Life/Desability/Critical
illness Insurance, Estate Planning,
Mortgages,Group Plans, Travel Insurance

Jan Zajíc B.F.A.

Tel./fax. 820-7294 jzajic@magma.ca

matiasko@fierodrivers.com
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ČSSK Ottawa
pořádá
naši největší akci letošního roku

Vepřové hody
a
Velký taneční mejdan
Českou hudbu předvede
DJ Láďa
Slovenskou hudbu uvádí
DJ Martin
V kuchyni si to s vepříkem rozdá
Jožka Škurek
reprezentující
Bank Street Deli and Sausage
a předvede nám
tradiční českou zabíjačku
Žízeň budeme hasit českým pivem
Nenechte si ujít
Sobota 23. 2. 2008 v 7 hodin večer
v sále Royal Canadian Legion
391 Richmond Rd. Ottawa
Tombola bude opět obsahovat hodnotné ceny,
vstupenky $15 v předprodeji, $18 u dveří,
více informací na tel. čísle 613-834-9913.

Předprodej vstupenek
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Bank Street Deli
1920 Bank Street, Ottawa
(613) 521-5557

G & G Auto
926 Merivale Rd
(613) 798-2596

Metro Body Shop
1726 Bank St
(613) 523-8810

Import Car Cenre
815 Campbell Ave
(613) 761-9573
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Připravujeme – Vystoupení Janáčkova tria
Janáčkovo trio tvoří tří vynikající sólisté, mající za sebou mnohá vystoupení v Čechách i v
zahraničí, úspěchy na soutěžích, nahrávky a spolupráci s významnými hudebními osobnostmi a
tělesy. Každý ze členů tria patří mezi nejlepší hráče v Čechách a toto se zákonitě projevuje při
jejich spolupráci.
Janáčkovo trio založila Markéta
Janáčková v roce 2001, soubor působí
ve složení Helena Jiříkovská - housle
(koncertní mistr Talichova komorního
orchestru), Marek Novák - violoncello
(člen České filharmonie) a Markéta
Janáčková - klavír.
Repertoár tria zahrnuje skladby
stylových období od baroka po hudbu
21.stol. Významnou část repertoáru
pak tvoří skladby českých skladatelů.
Janáčkovo trio se také věnuje uvádění
premiér skladeb českých soudobých
skladatelů, např. na festivalu
Mozartiana Iuventus 2004 na
Bertramce uvedlo Trio Zděnka Krále, v
rámci festivalu Vavřinecká sezóna
2005 Trio mladé české skladatelky
Michaely Plachké. V únoru 2007 Janáčkovo trio provedlo světovou premiéru skladby Trio
Boemo Zdeňka Lukáše v pařížské Opera de Bastille. Pro sezónu 2007/2008 bude Janáčkovu
triu komponovat skladby např. Jiří Gemrot, Ivo Bláha a Milan Slavický.
Janáčkovo trio vystoupí v Ottawě 21. května. Vystoupení pořádá Ottawská pobočka ČSSK.

Petr J. Mach
mistr houslařský

309 EARDLEY RD. AYLMER, PQ.
(819) 684-3886
http://www.petermach.com
E-mail: pmach@cyberus.ca

▲

Zpět na titulní stránku

▲

www.cssk.ca

Published by ABE, P.O. Box 176, Station E, Toronto, Ontario, Canada, M6H 4E2

Následující článek pan Firla napsal již minulý rok. Do redakce Zpravodaje se ale dostal teprve
před Vánoci. Rozhodli jsem se ho ale přesto otisknout, protože to co se podařilo našim
krajanům v Sudbury je něco na co mají právo být velice hrdí a jsou příkladem krajanům měst
s mnohanásobně větší krajanskou komunitou. - Láďa Kubát za Zpravodaj
Kanada je 140-ti letá
V Sudbury jsme oslavili 140. narozeniny Kanady unikátním způsobem: na viaduktu přes
sudburské nádraží jsme slavnostně vytáhli do výšky 64 národních vlajek. Bylo to nádherné,
když se česká vlajka vytažená na stožár třepotala ve větru.
V Sudbury žije 80 registrovaných národnostních skupin v kanadské multi-kulturní rodině
národností. Projekt vyvěšení národních vlajek na stožárech kolem mostu započala Švýcarka
Ursula Sauve v minulém roce; všechny národnostní skupiny byly vyzvány, aby mezi svými
příslušníky vybraly $1,200 na zakoupení vlajek a montáž stožáru na most. Z 80 skupin se 64

vzchopilo a peníze vybraly a most je dnes ozdoben vlajkami domovských států. Tech 16, které
peníze nevybraly se dnes chytly za nos, doslovně, a usiluji o dodatečné stožáry a svoje národní
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Bank Street Sausage & Deli
Ottawa’s Most Famous Sausage Maker
Zimní akce:
Jitrnice a tlačenka – sleva $2 na kile
Moravské maso – sleva $2 na kile
Slovenska klobása – sleva $2 na kile
Naší specialitou je uzený losos a uzená
krkovička
vlajky na moste, například Rusové, Turci a Rumuni, Vietnamci, atd. Vlajky se budou třepotat
na moste permanentně a návštěvnici Sudbury budou zírat v úžasu, tak jako zíráme my
Sudbuřané, kdykoliv přes most jedeme. Prý je tento druh výzdoby města a myšlenky
multikulturalismu unikátní na tomto kontinente. Troufám si předpovídat, ze do 5-ti let, bude
mít takovou parádu mnoho měst.
Kanadské narozeniny jsou národní svátek, který mně absolutně fascinuje. Dominion Kanada
vznikl zákonem z britského parlamentu 1.července 1867. Tímto zákonem vznikla nejslušnější a
druhá největší země světa.
Největší?, zeptá se kdosi, to se snadno dokáže změřením rozlohy, 10 milionů kilometrů
čtverečních; Kanada položená na Evropu by se rozkládala od Moskvy po Lisabon, od vršku
Skandinávie až ke středozemnímu pobřeží Afriky.
Hlavni příčinou formálního vzniku Kanady byla občanská válka v USA (1861-66), která
vytvořila nepodložené obavy v britské kolonii, že by Američané mohli anektovat britskou
kolonii do Spojených států.
Toto se nikdy nestalo, ale tradiční, evropské myšlení, že velký soused je vždy hrozbou, byla
jedna ze tří hlavních příčin papírového vytvoření Kanady.
Druhou a neméně důležitou příčinou vzniku Kanady bylo zakoupeni Aljašky od ruské, carské
vlády. V roce 1867 zaplatila americká vláda 7.2 milionu zlatých rublů za Aljašku, která se tulí
na západní hranici Kanady.
Co mi připadá fascinující, že hranice Kanady a Aljašky byla stanovena podle 141-ho poledníku;
a jižní hranice mezi Kanadou a USA je určena podle 49. rovnoběžky.
Dovede si někdo představit výraznější ilustraci slušnosti mezi obrovitými státy?
Ano, SLUŠNOST jako způsob života mně fascinuje od prvních dnů v Sudbury.
Uvěří mi někdo, ze za 26 let života v Sudbury jsem nikdy neslyšel hádku mezi sousedy?
NIKDY! A to jako Ostravák musím zdůraznit, a furt opakovat, že můj dědeček se hádal přes
plot se sousedem desetkrát za rok, že spolu nemluvili a zas mluvili, a můj dědeček nebyl
hádavý člověk; ani soused Zvolský nebyl, ale takto si vyřizovali sousedské spory - křičeli na
sebe a několikrát se i porvali. Kolik hádek jsem slyšel na schodech v činžáku; nakonec ta
uřvaná situace mezi sousedy v pražské vilce, jak hezky a přesně znázornil režisér Hřebejk ve
filmu Pelíšky, mi spíše připadá typická než exotická. Tady se sousedi nehádají...
Moje první zaměstnáni důlního měřiče bylo v rudných dolech Falconbridge, a prohlašuji na svou
cest, ze jsem nikdy neslyšel horníky křičet jeden na druhého; tento rozdíl, znaje pracovní
prostředí v ostravských uhelných dolech, mne absolutně šokoval; v ostravských dolech totiž
poroučel ten se silnějším hlasem, a kdo neměl hlas jako bučící býk, se štajgrem nebo
úsekovým technikem nemohl stát; vzpomínám si na ředitele Pavlonku, který když začal řvát,
tak se jeho hlas rozléhal široko daleko, a jeho podřízení se chvěli jako osiky, jako huspenina.
Zdejší slušnost je krásná; vzpomínám si, jak na umyvadle v šatnách ležely hodinky a prsten
asi tři dny; kdosi se zranil v podzemí, vytáhli ho nahoru a umyli ve sprchách, a on si sundal
hodinky a těžký prsten a položil to na okraj umyvadla a zapomněl tam. Hodinky a prsten tam
ležely, až se vrátil do práce.
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Považoval jsem to po své ostravské zkušenosti ze šaten za neuvěřitelné; v Ostravě si člověk
nemohl odložit mýdlo, když se myl, aby ho někdo okamžitě neukradl, a proto jsme mýdlo měli
v síťce ze silonu na zápěstí. Zapomenout v šatně boty či kosili bez dohledu znamenalo už ty
boty nebo košili nikdy nevidět.
Neříkám, že se v Sudbury nekrade, ale tvrdím, že většina lidí nekrade. V Ostravě, kde kradl
každý, se říkalo, ze co není přibité nebo přilepené, to se ztratí...
Ale slušnost spočívající v tom, ze se tu nekřičí a nekrade (jak jsem to vnímal doma) asi není
dost pro ilustraci slušného, nejslušnějšího národa.
Vzpomínám na první zimu v Kanadě. Nikdy jsem předtím nezažil mráz -40C, a takový mráz byl
první pracovní den po novem roce 1982. Vyběhl jsem ráno z domu, abych vyjel na šachtu, ale
startér v tom mrazu jen škytnul a nenastartoval motor. Seděl jsem ve značné panice v tom
děsném mrazu v autě, kde kožená sedadla byla mrazem ztvrdlá jako dubová lavice, co budu
dělat. V tom okamžiku přicházel soused Gagnon s klíčky svého auta v ruce a řekl: Ros, ty sis
nezaplagoval auto, tady máš moje klíče a jeď do práce. Plagovat auto? Co to je?, zapípal jsem
otázku. Inu to se motor napojí na elektřinu aby ohřívací tělísko udržovalo v takovém mrazu
olej v tekutém stavu, řekl Percy Gagnon, a slíbil mi, že mi dobije baterii a ukáže jak se auto v
Sudbury v zimě plaguje, a já jsem odjel jeho luxusním Chryslerem do práce. Když jsem se
vrátil, baterie byla dobita, elektricky kablík připojený k motoru a Percy mi vysvětlil jak v tom
mrazu budu plagovat auto...
Takových historek, jak se lidi chovají v nejslušnější zemi světa mam desítky, ale ještě jednu s
policií, aby ta obecná slušnost, vlídnost, ba i laskavost byla jasná:
Na počátku našeho prvního léta 1981 v Sudbury moje žena Eva zaklapla dveře našeho bytu a
klíče nechala uvnitř; stála venku se dvěma batolaty, našimi synky a nemohla se bez klíčů
dostat dovnitř, leda že by čekala až se vrátím z práce.
V anglickém kurzu pro nové usedlíky v Sudbury nám instruktorka kladla na srdce, ze v každé
tísni a neblahé situaci, má člověk volat v první řadě policii.
Policii?, ptal jsem se tehdy, po svých několika zkušenostech s policií na silnicích ve vlasti, kde
policie byla k okřikováni, usměrňování a udělováni pokut a vesměs neoblíbená jako poslušný
nástroj odporného režimu.
Eva byla v tísni, šla k telefonu a zavolala policii a vysvětlila co se ji stalo. Za několik minut
přijel policejní vůz, dva konstáblové obhlédli situaci, a zavolali rádiem pomocníka - policejní
vůz se zámečníkem. Ten přijel za několik minut, odborně otevřel zaklapnuté dveře. Eva se
svíjela hlasitou vděčnosti a děkováním a ti konstáblové řekli 'To není pro nás žádný problém,
zavolejte nás kdykoliv...', zasalutovali a odjeli.
Když jsem přijel domu z práce, Eva mi svou panickou situaci vyprávěla, při vykládání se
rozplakala dojetím a řekla: Co jsme v té Ostravě provedli, že tam jsou lidi na sebe jako psi,
když je to tak dobře, když jsou lidi jeden k druhému slušní?' 'Neplač ženo, řekl jsem filosoficky,
a buď ráda, že jsme tady ve slušné zemi.
Uplynulo pár let, a pozvali jsme moje rodiče na půl roku do Kanady (1987). V sobotu po
příjezdu jsme jeli na první víkendový nákup do potravinářství Dominion. Naši synci tlačili vozík,
maminka s otcem koukali na ty plné regály a doslovně zírali. Eva nakládala potraviny do
vozíku, a když byl plný, poslala Rostíka pro další vozík. Moje maminka mne začala tahat za
rukáv se slovy, ať Eva neblbne, vždyť nemůže mít dost peněz, aby to zaplatila.
Nestarej se, maminko, řekl, jsem, Eva ví co dělá a Eva plnila druhý vozejk. Když jsme dotlačili
ty 2 vozíky plné potravin, a pochoutek, které maminka nikdy neviděla a neochutnala, byla
matčina panika zjevná slovy: to nemůže zaplatit, řekla. Pokladní odebírala zboží, a matčina
hrůza rostla. Z mladíka, který balil zaplacené zboží do vozíku nespouštěla oči. Eva zaplatila
šekem a dva pomocníci odjížděli se dvěma vozíky ven z obchodu. 'Kradou Ti nákup, kradou ti
nákup, křičela moje maminka a běžela za mládenci, kteří naskládali náš nákup do kufru auta a
s prázdnými vozíky odešli. Maminka si sedla do auta a usedavě se rozplakala. Proč babička
pláče, optal se 8-mi letý Petr? Proč pláčeš, babičko, zeptal se 11-ti letý Rostík? Co jsme v tom
Československu provedli, říkala maminka mezi vzlyky, že tam nežijeme důstojně, jako vy tady
v Sudbury? Nevím, maminko, řekl jsem smutně, a jeli jsme domů na Wembley.
Pravda, slavili jsme 140. narozeniny Kanady, ale hlavně jsme slavili slušnost.
Napsal Ross Firla
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Humor
Lekce cizích jazyků
Madarština:
* penzista - uštvánléty
* funkcionář - kuleváloš
* hřbitov - tuhoškempink,
* včela - seremed
* vosa - neseremed
* čmelák - neseremedturbo
* uklízečka - hádrošmátra
* kamzík - terénkoza
Polština:
* rychlík - šalena mašina
* prezervativ - galoša na kamoša
* kamzík - koza turystycna
* ježek - kaktus pochodowy
Japonština:
* prodavačka - šidilidi
* atomová puma - samajama domyfuc
* potápěč - cumizgumi
* manželka - akaši takaši mojaši
* ředitel - nemako
* náměstek - jakomako
* sekretářka - omako
* vrátný, hlídac - cumako
* mistr - mako
* dělník - makojakopako
Slovenština:
* veverka - drevokocúr
* Limonádový Joe - Malinový Dežo
Italština:
* miluj mě - oprima primo tuto, vydrima festo
* potrat - adio embryo
Finština:
* impotent - Naomak mekki
Španelština:
* policajt - Don debilo
* tajný - Don debilo inkognito
* pomocník - Don debilo inkognito amatero
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Nedělní odpoledne pro děti
V neděli 17. února, 2008, 14:30 – 17:30
McNabb Community Centre
180 Percy St. Ottawa
●

Ruční práce pro holky i kluky

●

Malování velikonočních vajíček

●

Velikonoční dekorace

●

Zvířátka z nafukovacích balónků

●

Hry

Každou rodinu bychom prosily o něco na zub na společný stůl. Vstupné k úhradě místnosti,
materiálu na ruční práce a pití od $5 na rodinu. Podrobnější informace získáte od Vlasty
Chmelíčkové na čísle 613 836-6648 a nebo Ivany Kubátové na 613-834-9913.

FREE ESTIMATES
COLLISION REPAIRE
WORK
METRO BODY SHOP INSURANCE
RUST REPAIRS
FAX: RESTORATION
WRITTEN GUARANTEE
526-3453 Heron/Alta PAINTING ON IMPORT &
DOMESTIC CARS
Vista

Místo pro Váš
inzerát

523 - 8810

OPEN SATURDAY
TILL 14:00 HOD.
KAREL OCHMAN

IMPORT CAR CENTRE LTD

VENUS exclusive gifts

SERVICE
825 Campbell Ave. Ottawa, K2A 2C4
G E O R G E or K A R E L

for all special occasions
24-B YORK STREET
tel. 241 - 6299 fax. 822 - 7293

tel: 728-2220 fax: 728-2458

Luboš Mahovský CCI

HOME - AUTO - TRAVEL

COMPUTER CONSULTING

ALLSTATE INS.COM.CANADA
Darina Boldizar
tel.746-6361 fax.746-2116
dboldizar@allstate.ca

služby pro začátečníky i pokročilé
Website Designer, Networking – Lan
System and Application Setup – Configuration

Tel / fax: 721-1281 cell: 316-2295

Coldwell Banker

ALGONQUIN TRAVEL

ST LAURENT SHOP. CENTRE

First Ottawa Realty
877 Shefford Road, Suite 200, Gloucester

Romana Kosch Sales Representative
office (613) 749-5000 fax (613) 837-7216
Cell (613) 266-9508

Romana-Kosch@ColdwellBanker.ca
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–owner

Henry Kugler - 744-2680

ať jste dáma, nebo pán,
namiřte na St. Laurent
zařízená garsoniéra v Praze k pronajmutí

www.cssk.ca

Zajímavosti z ČR
Pivní lázně
Pivní koupel, zábaly ze sladového květu, jako ozdravný nápoj speciální pivo - to vše pod
dohledem odborníků. Pravé pivní lázně jako jediné v Evropě jsou provozovány v areálu
Rodinného pivovaru Chodovar. Stošedesátilitrová vana se naplní z poloviny minerální vodou a
druhou polovinu tvoří běžná teplá voda. Dále se do ní napustí osm až deset litrů
nepasterizované černé desítky, která teče z pípy na okraji vany. Do 34 stupňů teplé lázně se
musí člověk ponořit na 25 minut a poté projde půlhodinovým zábalem a relaxací, k čemuž
dostane vychlazené pivo, aby doplnil tekutiny. "Jedna přísadová koupel přijde na 550 korun,
což je srovnatelné s cenou procedur v nestátních lázeňských domech západočeské oblasti,"
uvedl uznávaný balneolog mariánskolázeňské oblasti Roman Vokatý, který je garantem celých
lázní. Zařízení, koupele i přísady prošly složitým schvalováním a získaly povolení Českého
inspektorátu lázní i hygieniků. Lázně by měli pomoci pacientům s kožními, cévními a
ischemickými chorobami.
Pivní kosmetika
Již od dob starého Říma jsou dobře známy také léčebné účinky piva jako přísady do koupelí.
Oddejte se tedy i dnes slastným pocitům a při péči o svoji pokožku nezapomeňte na originální
pivní kosmetiku z Rodinného pivovaru Chodovar!!!
Originální koupelové pivo®
Je připravováno pod dohledem hlavního sládka
rodinného pivovaru Chodovar podle chráněné
originální receptury. Nádoba je pod stálým tlakem,
otevírejte OPATRNĚ ve vaně, pod hladinou vody.
Koupelové pivo® vmíchejte do lázně teplé 36 –
38 stupňů Celsia. Doporučená dávka na jednu
koupel (80 l) je 4 l Koupelového piva®.
Pivní koupelová pěna®
Má vysoký obsah piva a vitamínů B. Regeneruje
pokožku, má relaxační a zklidňující účinky.
Obsahuje glycerin, který zjemňuje pokožku. 15ti
min. koupel zázračně uvolní Vaše namožené svaly
a zbaví Vás pocitu napětí. Je vhodná pro
každodenní použití.
Pivní šampon®
Tento jemný pivní šampon dodává vlasům svěží
vzhled, pevnost, lesk a zvětšuje jejich objem. Je
vhodný na každodenní použití. Použití: Naneste na
vlhké vlasy, promněte a důkladně opláchněte.

▲

Zpět na titulní stránku

▲

www.cssk.ca

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL MASARYK MONTREAL
si Vás dovoluje pozvat na

58. ŠIBŘINKY
které se budou konat v
SOBOTU 9. ÚNORA 2008 VE 20.00 h
ve velkém sále městské radnice
90 Roosevelt Ave, Town of Mount Royal

K tanci hraje kapela
Edelweiss

Skupina ŠÍRAVA předvede ukázky
folklórních tanců

Tradiční jídla a nápoje
O půlnoci vylosování tomboly

Vstupné
Dospělí $25.00, studenti a senioři $20.00
Šek vystavte na Sokol Montreal

Informace
Fogl (514) 484-3213, Košacký (514) 735-5795
Martinů (514) 484-6177, Hřib (514) 683-2092

Parkování v okolí Town Hall

BARNES-SAMMON Baristers, Advocats & Solicitors

Jiřina Bulger

B.A. LLB

The Full House Restaurant
EUROPEAN SPECIALITIES
PRIVATE PARTY WELCOME

rodinné právo, převody nemovitostí, závěti
200 ELGIN ST. OTTAWA, ON. K2P 1L5

(613) 594-8000

337 SOMERSET ST. tel: 238-6734

Amber Garden Restaurant

Plánujete navštívit
Prahu?

dršťková polévka a
svíčková na smetaně
1702 Carling Ave. tel: 728-0000

Příjemné a cenově výhodné ubytování nabízí

naše specialita je :
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Hana's B&B.
Kontakt a info: www.hanaseflova.com
Informujte, prosím, i své přátele

www.cssk.ca

