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Valná hromada
Ottawské pobočky ČSSK se bude konat ve čtvrtek, 4. března v 19:00 hodin, v restauraci Amber
Garden and Dalmacia, 1702 Carling Ave. Na schůzi mimo jiné bude zvolen výbor pobočky. Výbor
pobočky zde v Ottawě rozhoduje o činnosti ČSSK.
Láďa Kubát
Březnová výročí
2. března 1824 se v Litomyšli narodil významný český hudební skladatel Bedřich Smetana. znám
především svým cyklem symfonických básní Má vlast a operami Libuše a Prodaná nevěsta.
7. března 1850 se v Hodoníně narodil Tomáš Garrigue Masaryk, český vědec, filozof, pedagog,
politik a žurnalista, zakladatel novodobého československého státu, československý prezident. Po
celý svůj život byl uvědomělým českým vlastencem. Jeho pojetí vlastenectví je inspirativní i dnes.
15. března 1939 obsadila německá vojska zbytek českých zemí a připojit je ke Třetí říši. Okupace
trvala 6 let, ale události března roku 1939 ovlivnily československou společnost na dlouhá
desetiletí.
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ČSSK Ottawa
pořádá
Taneční zábavu
Českou hudbu předvede
DJ Láďa
Slovenskou hudbu uvádí
DJ Martin
Večeři připraví
Bank Street Deli and Sausage
Žízeň budeme hasit českým pivem
Sobota 10. 4. 2009 v 7 hodin večer
v sále Royal Canadian Legion
391 Richmond Rd. Ottawa
Tombola bude opět obsahovat hodnotné ceny,
vstupenky $15 v předprodeji, $20 u dveří,
více informací na tel. čísle 613-834-9913.
Předprodej vstupenek
Bank Street Deli
1920 Bank Street, Ottawa
(613) 521-5557

G & G Auto
926 Merivale Rd
(613) 798-2596
Import Car Cenre
815 Campbell Ave
(613) 728-2220
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Podpořte boj proti rakovině
Kanadský hudebník Martin Mayer žijící ve Vancouveru, syn českého zpěváka Jaromíra Mayera, se
rozhodl pro získáni finančních prostředků pro kanadskou společnost bojující proti rakovině
(Canadian Cancer Society) k uctění památky svého blízkého přítele a mentora Karla Černocha,
předního českého hudebníka a zpěváka.
Karel Černoch zemřel v prosinci 2007 po dlouhém boji s rakovinou střev. Během čtyřiceti let své
kariéry nahrál více než 57 alb a účinkoval jako sólista v mnoha muzikálech jako například Evíta,
Hrabě Monte Cristo a Bídnici. Odhaduje se, že rakovina střev způsobuje 603 000 úmrtí ročně po
celém světě, představuje třetí nejčastěji se vyskytující formu rakoviny a v celosvětovém měřítku
je čtvrtou nejčastější příčinou úmrtí na rakovinu.
Mayer uvedl na trh exkluzivní nahrávku singlu "Malý přítel z města N (The Orphan Boy)", duetu,
který Mayer nahrál česky a anglicky s Černochem v Kanadě. Originální verzi písně Malý přítel z
Města N (The Orphan Boy) nahrál Mayerův otec Jaromír na vrcholu své kariéry v sedmdesátých
letech. Cely výtěžek z prodeje nahrávky bude věnován společnosti Canadian Cancer Society. Singl
se bude prodávat v Kanadě prostřednictvím přímého prodeje a na webových stránkách Martina
Mayera. Nahrávku "The Orphan Boy" si můžete objednat na adrese http://www.martinmayer.com.
Každý dar, bez ohledu na velikost je důležitý a pomáhá výzkumu a boji proti rakovině.
Zprávy z velvyslanectví
České velvyslanectví v Ottawě ve spolupráci s agenturou CzechTourism Vás srdečně zve na již
tradiční prezentaci České republiky, která se uskuteční v rámci 16. ročníku veletrhu cestovního
ruchu a turistiky Travel and Vacation Show v Ottawě.
Zajímavé publikace, informace a tipy o CR můžete ziskat u českého stánku c. 140, současně bude
také k viděni výstava o klenotech české kultury "Česká nej".
Veletrh Travel and Vacation Show můžete navštívit v sobotu 6.3. a v neděli 7.3.2010 od 10 do 17
hodin, Aberdeen Pavilion, Lansdown Park, 1015 Bank Street, Ottawa.
S pozdravem
Petra Klobusiakova
Embassy of the Czech Republic
www.mzv.cz/ottawa

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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Úspěšný benefiční koncert pro oběti zemětřesení na Haiti v Ottawě
Velvyslanectví České republiky v Ottawě ve spolupráci s ambasádami Slovenska, Polska a
Maďarska (tzv. Visegrádské čtyřky) uspořádalo ve středu 3. února 2010 benefiční koncert na
pomoc obětem zemětřesení na Haiti. Slavnostní večer se podařilo během dvou týdnů zorganizovat
v Grand Hall na Ashbury College v Ottawě. Mezi více než 300 přítomnými posluchači byli vysocí
představitelé kanadského ministerstva zahraničí, diplomaté, krajanské komunity, žáci Ashbury
College a jejich příbuzní a mnoho dalších milovníků klasické hudby. Inspirativní nápad uspořádat
tuto akci vzešel od předsedy ottawské pobočky ČSSK pana Ladislava Kubáta a také díky jeho
podpoře se příprava koncertu podařila v rekordně krátkém čase.
Na programu zazněly lidové písně v podání Ottawa Hungarian Choir a dále skladby A. Dvořáka, L.
van Beethovena, F. Chopina, J. Brahmse v podání klavíristů Zuzany Šimurdové a Mikolaje
Warszynského z Montrealu a Gábora Finty a Edit Palencsar z Ottawy. Všem účinkujícím a zejména
publiku bychom chtěli poděkovat za vynikající atmosféru a neuveřitelně štědrou finanční podporu během koncertu se nám podařilo vybrat 5 446 CAD!, které byly předány na konto Humanitární
koalice. Věříme, že solidaritu publika již dnes mohou pocítit lidé, kteří pomoc nejvíce potřebují.
Za velvyslanectví v Ottawě
Petra Klobušiaková
Humor
Říká policista kolegovi: „Včera jsem si koupil záchodovou štětku.”
„No a jaká je?”
„Mám-li říct pravdu, toaletní papír je lepší!”
Do plného autobusu nastoupí starší paní. Všichni chlapi sedí, nikdo se ani nehne. Paní se vyčítavě
ptá :
"To tu není ani jeden gentleman?"
"No gentlemanů by bylo dost," říká jeden "ale místo není.
Za sedmero horami, sedmero moři, sedmero dolinami a sedmero řekami stojí chaloupka.
V chaloupce bydlí babička a nadává : "Proč zrovna já musím tak daleko bydlet."
Jdou dvě blondýnky do lesa pro Vánoční stromek. Po dvou hodinách se ptá jedna druhý: "Tak co,
máš něco?"
"Ne nemám" odpoví druhá "a co ty?"
"Já taky ne, tak víš co vezmeme nějakej bez ozdob!"
Manželé na koncertu.
Ona: "Franto, tady někdo spí!"
On: "A kvůli tomu mě budíš?"
Svobodní muži netuší, jaké štěstí je být ženatý.
Ženatí to také netuší.
Dotaz redakce novin: "Je pravda, že roste podíl zločinců v populaci?"
Odpověď redakce: "Není to pravda. V době Kaina a Ábela dosahoval 50%, teď je již nižší."
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