
Vybudování Památníku obětem komunismu v Ottawě

Vážení a milí přátelé,

České a slovenské sdružení v Kanadě a Tribute to Liberty,  pořádající sbírku na 
vybudování Památníku obětem komunismu v Ottawě, ve spolupráci a laskavostí Českého 
velvyslanectví v Kanadě, vás srdečně zvou na setkání  u příležitosti 65. výročí 
komunistického puče v Československu 25. února 1948, finanční sbírky a vybudování 
Památníku obětem komunismu v Ottawě, které se bude konat 

v pondělí 25. února 2013 od 18-20 hod. v budově velvyslanectví, 251 Cooper St.

Setkání se zúčastní jako řečník pan Ludwik Klimkowski, předseda Tribute to Liberty, 
charitativní a neziskové organizace. Dopis pana Klimkowského přikládáme. 
Komunistický puč 25. února 1948 nastolil více než 41 let komunistické diktatury, během 
které bylo 248 lidí popraveno, 327 zahynulo na hranicích, 4 500 lidí zemřelo ve 
věznicích, 205 000 lidí bylo odsouzeno, 113 lidí zastřeleno během sovětské okupace a 
171 tisíc lidí emigrovalo, vedle většiny Čechů a Slováků žijících ve strachu s omezenou 
možností studia a pracovních možností. To byl také důvod proč my jsme do Kanady 
emigrovali jako uprchlíci a mohli zde dostat příležitost svobodně studovat, pracovat a 
budovat rodiny.

Památník obětem komunismu byl již v roce 2002 vybudován v Praze na Újezdě a také ve 
Washingtonu. Vybudování Památníku obětem komunismu v Ottawě je iniciativa 
kanadské vlády a 8 milionů Kanaďanů mnoha národnostních skupin, kteří přišli 
z komunistických zemí nebo těch, kteří více než 90 milionů obětí komunismu respektují.
Sbírka na tento Památník již začala a jsme přesvědčeni, že bude úspěšně dokončena, také 
s pomocí vás. Prosíme potvrďte účast zpětným emailem do 15. 2.
Níže je ústřižek, který se šekem můžete poslat na adresu Czech and Slovak Association 
of Canada (CSAC) a přijít si poslechnout prezentaci pana Klimkowského. Příspěvky 
budou evidovány s jménem, adresou a částkou dárce, který dostane daňové potvrzení.

Děkujeme Vám předem za Vaši účast a štědrý dar,

Miloš Šuchma Ladislav Kubát
předseda předseda pobočky Ottawa
České a slovenské sdružení v Kanadě České a slovenské sdružení v Kanadě

-----------------------------------------------odstřihněte-----------------------------------------------
Šek vypište na Tribute to Liberty a zašlete s jménem a adresou na adresu:

Jméno:___________________ Adresa:_______________________________________

CSAC, P.O. Box 1507, Manotick, ON, K4M 1L4



Dear Friends,

We have now completed our first fundraising dinner which took place on Friday, 
December 7th, 2012. I'm indebted to the Honourable Senator Linda Frum and 
her husband Howard Sokolowski for inviting us to their beautiful home in Toronto. 
They were so gracious and hospitable and made this event simply unforgettable. 
We should also note that Fred and Linda Waks were invaluable when it came to 
preparations and hosting the event as well. James Temerty and his wife Louisa 
were influential in selecting an exceptional group of strongly committed 
Canadians, all of which want the Memorial to the Victims of Communism built. 
The Honourable Minister Jason Kenney was our special guest and as usual 
spoke so eloquently about the victims of communism, historic background and 
why this memorial needs to be built in Canada. James Temerty spoke rather 
emotionally about why his family is dedicated to the project and has set an 
example by expressing his financial commitment.

I was given a tremendous opportunity to describe the details of the project, its 
vision, our dreams and the next steps that must be taken. I can't say enough 
about the support of Howard Sokolowski and Honorable Linda Frum who helped 
to open the gates, so to speak, for other donations to come in. We raised 
$620,000 that evening. No, there is no typo here, we raised six hundred and 
twenty thousand dollars that night and that was followed by another $100,000 
donated on Monday. 

I hope you draw inspiration from this to perhaps host a similar event at your 
home, your community centre, etc. We were astonished with the amounts raised 
that evening but any amount helps. I truly feel that we are on the right track now. 
We have been able to fundraise close to $800,000 since my election in October. 
Thank you all.

Sincerely,

Ludwik Klimkowski, CFP
Chair of the Tribute to Liberty


