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! Poèetak gradnje Banket Dvorane planiran na proljeæe 
2010 godine.

! Dvorana za sastanke svih Hrvatskih organizacija.
! Športski bar otvoren noæu i ljetna vrtna dvorana. 
! Renovirano mjesto za  piknike.
! Planirano novo nogometno igralište.
! Domaæin Sjeverno Amerièkog Nogometnog turnira u 

2011 godini gdje æe doæi nogometni navijaèi u 
Hamilton.

Smješten na pet i pol hektara krasnog prostora. 

CROATIAN SPORTS & COMMUNITY CENTRE OF HAMILTON

HRVATKSI ŠPORTSKI I DRUŠTVENI CENTAR
HAMILTONA, INC.

166 Green Mountain Road East
 Stoney Creek. On. L8j 3a4 
www.hamiltoncroatia.com

905-662-8333

NAPRAVITE DONACIJU DANAS I VAŠE IME ÃE OSTATI
U SJEÃANJU ZAUVIJEK!

TRAJAN OSTAVŠTINABUDUCI PLAN

Sada je vrijeme da se ujedinimo kao jedna zajednica da 
saèuvamo našu Hrvatsku Kulturu za buduæe generacije. 
Svaka donacija za naš zajednièki gol je dobro došla!

UJEDINITI HRVATSKU ZAJEDNICU
ZA BOLJU BUDUÆNOST

HRVATKSI
ŠPORTSKI I DRUŠTVENI CENTAR

HAMILTONA



! .
! Novo igralište za nogomet i košarku .
! Mjesto gdje æe djeca imati zajednièki park.
! Omladinski centar za sastanje i druženje.

Domaæu ligu za razvoj sporta

!

! Mjesto gdje æe obitelji uživati u dobroj hrani i 
atmosferi .

! Kvalitetno vrijeme za sve obitelji.

Mjesto gdje æe svi imati toplu dobrodošlicu .

! .
! Organizirana šahovska i kartaška liga.
! Dobro došli u svako doba dana.
! Mjesto gdje æe naše “ZLATNO GODIŠTE¨ sastajati za 

rekreaciju.

Bolje mjesto za Buæanje

!

dogaðaje.
! Mjesto za pratiti sportske utakmice.
! Nastaviti tradiciju piknika i momaèkih veèeri.
! Socijalne scene za druženje gdje æe svima ostati 

uspomene za uvijek.

Nova dvorana za bankete, plesove i druge 

Razlièite sportske aktivnosti:

! Nogomet za svaku dob
! Mu ka kugla ka liga.
! Ženska buæarska liga.
! Hrvatska Indoor Nogometna Liga.
! HRV hokej na ledu ekipa i Hammerheads baseball ekipa.
! Hrvatski Godišnji Klasièni Hamiltonski Golf.
! Mješovita Odbojka.

.
š š

! .
! Hrvatska knjižnica za razvoj povjesti i jezika.
! Nastavak tradicije Hrvatske muzike i folklora.

Centar za kulturu i etnièko razvijanje

NAŠA MLADOST

OBITELJ

SOCIJALNE SCENE

ZLATNO GODIŠTE SPORTOVI

KULTURA
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