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V tomto vydání naleznete:
●

Připravujeme – Taneční zábava

●

Valentýnky

●

Zajímavosti z ČR

●

Nedělní odpoledne pro děti

●

Zimní hry

Výročí nástupu komunistické totality
Letos si připomeneme 60. výročí komunistického převratu v Československu. Únorový
komunistický převrat vedl k dlouholeté destrukci demokracie, k potlačování občanských práv a
svobod, zničil lidské životy a připravil těžký osud nemalé části obyvatel tehdejšího
Československa. Ovšem komunisté v České republice jsou stále stejným ohrožením
demokracie. Stále usilují o získání moci. Nikdy nevyjádřili lítost, nikdy se neomluvili za
zvěrstva napáchané jejich zločinným režimem. Nadále užívají symbolů a názvu, které pro tisíce
občanů znamenaly smrt a pro statisíce vyhnání, ztrátu svobody, majetku, půdy či zaměstnání
nebo zákazy studia.
Před deseti lety
22. února 1998 čeští hokejový reprezentanti získali na zimních olympijských hrách
v japonském Naganu zlaté medaile.

▲

Zpět na titulní stránku

▲

www.cssk.ca

ČSSK Ottawa
pořádá
naši největší akci letošního roku

Vepřové hody
a
Velký taneční mejdan
O hudbu se postarají
DJ Láďa a 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) 728-2220
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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.

Vstupné k úhradě místnosti, materiálu na ruční práce a pití od $5 na rodinu. Podrobnější
informace od Vlasty Chmelíčkové na čísle 613-836-6648 a nebo od Ivany Kubátové na
613-834-9913.
Zimní Olympiáda
Dne 23. února v 10 hodin ráno v Carleton
Heights Community Centre, 1665 Apeldoorn
Ave, Ottawa.
● Připravujeme hry pro děti.
● Závody na bruslích.
● Pro malé děti závody na saních.
Jako vždy každou rodinu prosíme o něco na
společný stůl. Vstupné: $5.
Kontakt:
Paní Teresa Oliva-Custic
Tel: 613-226-1251
Email: teresaoliva@rogers.com

Foto z loňské Olympiády

Petr J. Mach
mistr houslařský
309 EARDLEY RD. AYLMER, PQ.
(819) 684-3886
http://www.petermach.com
E-mail: pmach@cyberus.ca
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Valentýnky - pohlednice pro zamilované
Příběh Svatého Valentýna, patrona zamilovaných, jehož svátek si připomínáme 14. února, zná
snad celý svět. Je známo, že to byl moudrý a vzdělaný kněz, jehož život je opředen mnoha
legendami. Faktem ale zůstává, že všechny shodně uvádí existenci dopisu na rozloučenou,
který Valentýn napsal před svou smrtí své milé a ukončil jej slovy: "S láskou Tvůj Valentýn".
Některé prameny uvádí pouze "Tvůj Valentýn" a nebo "Od Tvého Valentýna".
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Na tom ale dnes již až tak moc nezáleží.
Důležité pro nás zůstává, že Sv. Valentýn svou
smrtí potvrdil svou víru v lásku, jíž se v celém
svém kněžském životě řídil. Nezištně a
nebojácně pomáhal lidem, zejména
zamilovaným párům, které přes zákaz císaře
Klaudia II. tajně sezdával. Byl přistižen a
uvězněn. Jakmile se to lidé dozvěděli,
přinášeli mu pod okno vězení děkovná
přáníčka a dárečky, aby jej ujistili svou
vděčností, obdivem a láskou. A právě zde
může být původ našeho zvyku obdarovávat
své přátele a milé.
Během svého uvěznění se Valentýn tajně
zamiloval do slepé dcery městského prefekta
(jinde žalářníka) a prosil modlitbami za její
uzdravení. Když časem dívka opravdu
prohlédla, odmítli pohané věřit v tento zázrak
a Valentýnu 14. února roku 296 setli hlavu.
Právě této dívce zanechal Valentýn dopis, ve
kterém se vyznal ke své lásce k ní. Nešťastná
milá mu bezprostředně po pohřbu zasadila na
hrob magnolii (jinde mandlovník), která
zázračně rozkvetla růžovými květy na důkaz
toho, jakou sílu opravdová a čistá láska má.
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Po své smrti byl kněz
Valentýn prohlášen za
svatého a stal se
uznávaným patronem
zamilovaných, mládeže,
cestujících a včelařů.V
českých zemích se svátek
Sv.Valentýna stal více
známým až po roce 1989.
Patronem zamilovaných
pro mnohé zůstává i
nadále Sv. Antonín,
kterému je zasvěcena
kaple na Blatnické hoře a
kterému připadá v roce
13. červen. A jak je to s
Valentýnkami? Na
americkém kontinentě se
posílání valentýnských
přáníček stalo oblíbeným
způsobem vyznání lásky,
obdivu a přátelství. Před
vznikem pohlednic to byla
přání vyrobena ve formě
vizitek nebo psaná na
ručním papíře, bohatě
ilustrovaná a nejrůzněji
zdobená. S příchodem
pohlednic koncem 19.
století vydavatelé převzali
nejen zdobení, ale i
všechny možné motivy,
vyjadřující láskyplný vztah.
A to ve své podstatě
zůstává až do dnešních
dnů. Jsou to hlavně
srdíčka a holoubci, bůžek
lásky Amorek se svými šípy, květiny s červenou mašlí a nebo jen samostatně. Naši předkové
totiž velmi dobře znali květomluvu a tak zaslanou květinou bylo "řečeno vše". Stejně jako u
ostatních blahopřejných pohlednic i v této sbírce nacházíme obrázky zdobené skleněnou drtí,
textilem, s různým vytlačování a vykrajováním, aby obrázek vynikl co nejvíce.
Na pohlednicích můžeme vidět zamilované páry v parku, v lese, pod deštníkem, na lavičce i na
trávě, v lodičce nebo i v letadle nebo balónu. Často k nápisu "Happy Valentine" je přidaný i
krátký veršík, který umocňoval vztah pisatele nebo pisatelky a nebo tajné touhy milenců se
nejen brzy sejít, ale také žít spolu v lásce až na věky...
Autor: Květuše Veselá
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Humor
Manžel se vrácí z hospody a nemůže se trefit do dveří.
Manželka se jde po pěti minutách podívat, co mlátí do
dveří, spatří manžela a povídá:
"Ty máš ale opici!"
A manžel odpoví: "Jsem rád, že jsi sebekritická."
Zastaví policajt auto a povídá:
"Počtvrté jsem vás dnes zastavil a počtvrté vám říkám, že
vám teče chladič!"
Řidič se vykloní z okna a odpoví:
"A já vám počtvrté říkám, že jsem kropící vůz!"
"Ty nemáš nepříjemnosti s manželkou, když se vrátíš
domů pozdě v noci?"
"Ne. Já se s ní vždycky vsadím, že přijdu brzo, a ona má
pak radost,že vyhrála."
Stojí dva policajti a čumí na měsíc. Ten jeden říká "To je
ale daleko. To je ale strašně daleko." Po chvíli zase: "To je
ale daleko."
Ten druhý už to nevydrží a ptá se: "Co je daleko?"
"Ale mám jet na měsíc na školení."
Barman se ptá stálého návštěvníka, proč je tak smutný.
"Žena se mnou spí jen jednou týdně."
"No tak to máte ještě kliku," barman na to, "s ostatními hosty spí nejvýš jednou za měsíc."
Víte, proč Bůh stvořil ženu až jako druhou?
Protože nechtěl poslouchat všechny ty rady.

CAN’AIR WORLD TRAVEL INC.

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

J A R M I L A L O G A N director
3320 M c Ca r t h y R d. U n i t 5,Otta w a,
K 1 V 0 X3

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

M í la V i to uš - auto mechani k s
licencí
1039 Belfast / S t.Lau rent

842 - 9993 bus. 739 - 5059 home

A R M ST RONG & QU AILE

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

(613) 624-5376
matiasko@fierodrivers.com
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A l l f un ds available,incl.Segregated,
R R S P, R R I F, R E S P, G I C,
Life/ Desabilit y / C r i tical
illness I n s u ra nce, E state P lan ni ng,
M o r t gages,G ro u p P lans, Tr a vel I ns u ra nce

Ja n Z ajíc B.F. A.
Tel./fax. 820-7294 jzajic@magma.ca

www.cssk.ca

ALGONQUIN

TRAVEL

G L O U C E S T E R C E N T R E, B L A I R & Q U E E N S W A Y, T E L: 748 - 3600
N a bízí me Vá m spojení do Č ech, na M o ra v u a S lo vens k o z M o n t realu za
v ý hod né ceny.
M ůžete nás na vštív it den ně od 9:30 do 21:00, v sobot u od 10:00 do 18:00

Š t ast no u cestu Vá m p řejí M ic hal a Tr u d y H a llen

Paní učitelka ve škole chce po dětech, aby řekly rým.
Postupně jich tam několik řekne nějaké ty rýmy... až paní učitelka
vyvolá Pepíčka a ten říká:
"V moři stojí Kokrhel, vodu má až po kolena."
"Ale Pepíčku, to se přece vůbec nerýmuje!"
"Jen počkejte, až přijde příliv."
Potkají se na ulici dva opilci. Jeden se zadívá takovým divným pohledem na druhého a povídá:
"Prosím vás, můžu mezi vámi projít?"
A druhý odpovídá: "Ano, ale
po jednom."
"Víte, co to znamená, když
blondýnka chodí ve sprše
dokola?"
Používá šampon "Wash & Go"!
V jednom krámku se zeleninou
na malém městě se pořád
poflakoval pomocník
prodavače - na první pohled
prostoduchý chlapec. Dokonce
tak prostoduchý, že ostatní
chlapci z ulice si z něj pořád
dělají legraci. Vždycky mu
dávají vybrat mezi deseťákem
a čtvrťákem a on si vždycky
vezme deseťák, kluci říkají, že
proto, že je větší. Zelinář si
toho jednou všiml, vzal si
chlapce stranou a povídá:
"Podívej, hochu, oni si z tebe
dělají legraci. Myslí si, že
nevíš, že čtvrťák má větší
hodnotu. Proč si vždycky
bereš deseťák? Jen proto, že
je větší?"
"No, kdybych si vzal čtvrťák,
přestali by to dělat."
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Zpráva z České školy
I když jsou úžasné lyžařské podmínky a lyžování v plném proudu, naše česká škola nadále
pokračuje. Děti s nadšením zvládly další dvě témata tentokrát POČÍTÁNÍ A ZVÍŘÁTKA. Naučili
jsme se čtyři písničky o zvířátkách: Kočka leze dírou; Skákal pes; Čížečku ,čížečku a Pásla
ovečky.
Naše únorová témata jsou ovoce,zelenina a zimní sporty, které si hned vyzkoušíme na našich
zimních hrách, které se budou konat 23. února 2008. Přijďte si zasportovat , pobavit se nebo
aspoň zafandit! Těšíme se na vás!
Eva Tshunza

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

–owner

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 Y O R K S T R E E T
tel. 241 - 6299 fax. 822 - 7293

tel: 728-2220 fax: 728-2458

Luboš Mahovský CCI

HOME - AUTO - TRAVEL

CO MP UTE R CO N S U LT I N G

ALLSTATE INS.COM.CANADA
D a r i na B o ldizar
tel.746-6361 fax.746-2116
dboldiza r@allstate.ca

služby p ro začáteční k y i po k r o čilé
Website Desig ne r, Net w o r k i n g – Lan
S ystem and A p p licatio n Set u p –
Co nfig u ration

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

Coldwell Banker
First Ottawa Realty
877 Shefford Road, Suite 200, Gloucester

R o m a na K o sch

Sales

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

Romana-Kosch@ColdwellBanker.ca
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A L GO NQ U I N T R AV EL
S T L A U R E N T S H O P. C E N T R E

Henry Kugler - 744-2680
ať jste dáma, nebo pán,
na miřte na St. La urent
zařízená ga rso nié ra v P raze k
p ro naj m u tí

www.cssk.ca

Zajímavosti z ČR
Černé a Čertovo jezero
Všech 8 ledovcových jezer (5 na české a 3 na bavorské straně) vzniklo při postupném tání
ledovců, které se vytvořily koncem třetihor při ochlazení klimatu ve střední Evropě na úbočí
(nejen) šumavských svahů. Tající ledovce tlačily před sebou množství kamene a štěrku z nichž
se pod svahy utvořili mohutné hráze - morénové valy. Tyto hráze zadržely vodu odtátou z
ledovců při ústupu poslední doby ledové. Samozřejmě jsou jezera v současnosti napájena jak
spodními prameny, tak vnějšími přítoky.
Černé jezero
Největší ledovcové jezero na
Šumavě (18,43 ha) leží ve
výšce 1008 m a jeho největší
hloubka je 40m. Své jméno
dostalo od zdánlivě černé
barvy vody jezera, vznikající
odrazem okolních hustých
lesů. Nad jezerem se zvedá
330 m vysoká karová stěna
Jezerní hory. Hráz jezera je
zpevněná a je u ní
hydroelektrárna z r. 1929 první přečerpávací elektrárna v
ČSR vybudovaná Škodovými
závody Plzeň pro ZČE
(soustrojí 2,5 MVA, spád 240
m). V létě 1964 byly v jezeře
nalezeny bedny s německými
materiály z 2. světové války,
které ovšem pod hladinou
nebyly uloženy ustupující
německou armádou, ale pracovníky ministerstva vnitra ČSSR v červenci 1964, za účelem
vyprovokování německé kontrarozvědky k akci, což se však nepodařilo. Ty měly dokazovat, že
mezi význačnými osobnostmi v západních zemích je řada konfidentů gestapa a válečných
zločinců. Celý plán s krycím názvem Neptun vznikl poté, co se StB dozvěděla, že
Československá televize chystá natáčet dokumentární film o průzkumu jezera.
Čertovo jezero
Pověstmi opředené jezero ledovcového původu na
jihovýchodním svahu Jezerní hory. Zajímavostí obou jezer
je, že mezi nimi (vzdušnou čarou cca 1,5 km) probíhá po
hřebeni Jezerní hory hlavní evropské rozvodí mezi Severním
(Černé jezero) a Černým mořem (Čertovo jezero). Čertovo
jezero jako jediné ze šumavských ledovcových jezer náleží k
povodí Dunaje. Jezero je položeno ve výšce 1030 m n. m.,
jeho plocha činí 10,3 ha a největší hloubka je 37 m. Další ze
zajímavostí je, že roku 1911 byla kolem Černého a Čertova
jezera zřízena rezervace majitelem tohoto panství knížetem
Hohenzollernem na podnět zakladatele moderní ochrany
přírody Hugo Connwentze. Plocha celého chráněného území
Černé a Čertovo jezero je 152 ha.
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Pozor na škodlivé programy
Dávejte si pozor na zavirované valentýnské vzkazy které se objevují na Internetu. Tvůrci
využívají červa k ovládnutí počítačů na dálku. Jejich prostřednictvím pak rozesílají
nevyžádanou poštu nebo podnikají útoky proti dalším počítačům.
Příkladem jsou první e-mailové valentýnské pozdravy s textem předmětu či těla jako například
"Sending you my love", nebo grafická úprava webové stránky na které je umístěný kód červa
se jménem with_love.exe s obrázkem růžového srdce.
Počet e-mailů se škodlivými programy či viry zvyšuje v období významných dnů nebo událostí.
Nakažené e-maily napodobují online přání a pohlednice. K dalšímu šíření využívají adresy ze
seznamu napadeného počítače, čímž nejčastěji oklamou neznalého uživatele. Ten si totiž myslí,
že zprávu dostal od svého známého a aniž by co tušil je infikován.
Ptáte se asi „To je všechno moc hezké, ale jak se tomu vyvarovat?“
1. Nepoužívejte počítač s Windows. Už Jára Cimrman věděl, že okna mají vždy spousty
much. Moje osobní preference je Ubuntu Linux, ale to není pro každého a tak přeskočte
k bodu 2.

2. Udržujte svůj počítač v dobrém stavu. Každý týden ho pěkně oprášit bohužel nestačí.
Tohle bude krásná česká věta, musíte svůj systém udržovat bezpečný a záplatovaný.
Jak toho docílím? Navštívíte webové stránky Microsoftu a v sekci
windowsupdate.microsoft.com obdržíte ty záplaty. Pokud vaše verze Windows není
legální, máte asi smůlu.

3. Nainstalujte si proti-virový program. Na trhu je jich spousta, český Avast je pro

nekomerční uživatele zdarma (www.avast.com). Udržujte si program ať už máte
jakýkoliv aktuální.

4. Zakupte si firewall. Na trhu je množství produktů firem jako Linksys, D-Link a nebo
Belkin. Tyto produkty nejen že ochrání váš počítač, ale také vám umožní sdílet
Internetové připojení mezi více počítači.

Co udělat pokud víte nebo si myslíte, že byl váš počítač napaden některým ze známých
virů/červů? Zkuste použít program jako housecall.trendmicro.com a nebo navštivte
www.kaspersky.com. Pokud byl váš počítač napaden, je možné a nebo i velice pravděpodobné,
že se budou červíci odstranění bránit. V mnohých případech je jediným spolehlivým řešením
vymazat a znovu nainstalovat operační systém.
Láďa Kubát
BARNES-SAMMON Baristers, Advocats & Solicitors

J i řina B u l ger

B. A. L L B

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

EU ROPE A N SPECI ALITIES
P R I V AT E PA R T Y W E L C O M E

(613) 594-8000

337 S O M E R S E T S T. tel: 238-6734

Amber Garden Restaurant

Plánujete navštívit
Prahu?

naše specialita je :

d ršťk o v á polév ka a
svíčk o v á na s metaně
1702 Carling Ave. tel: 728-0000
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Příjemné a cenově výhodné ubytování nabízí

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

www.cssk.ca

