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Kurzy češtiny
prodospělé

BrewingCzech
Lagers inToronto

ČESKÁ ŠKOLA MONTREAL zahájila 17. ledna
2022 již třetí semestr virtuálních kurzů
češtiny pro dospělé a nabízí kurzy ve třech
jazykových úrovních.

LUC “BIM” LAFONTAINE: The only things
that are not Czech in my beers are “the
water and the brewer”.

Luc Lafontaine is the owner and brewmaster of God‐
speed Brewery Inc., located in theGreenwood-Coxwell
neighbourhood in Toronto. In 2018, Luc took part in
the trademission organized by the Embassy of the
Czech Republic inWashington and the Consulate
General of the Czech Republic in Toronto andwent to
the Czech Republic to learn the craft of brewing tradi‐
tional Czech lagers. The trip changed his life. He fell in
lovewith the beauty, tradition and philosophy of
Czech brewing and has been helping promote Czech-
style beer in Canada ever since. Luc’s lagers have Czech
names - Světlý ležák, Světlé výčepní pivo, or Polotmavý
ležák - and feature Czech hops andCzech floor-malted
barley. As Luc put it, “The only things that are not
Czech inmy beers are thewater and the brewer.”

When he started brewingCzech beers a few years ago,
lagerswere not selling aswell as they are now.
However, Luc is a brewer that starts trends, instead of
following them.He does things in ameticulousway
and is not afraid to take business risks - his risks have
paid off and last year, Toronto’s foremost beer experts
of NowMagazine chose Luc’s Czech-style lager as the
best lager in the city.

Luc’s interest in beer began at a very young age. As a
youngmanhe particularly likedwhatwas available in
the import section of theQuébec SAQ (Société des
Alcools duQuébec). In those days, thereweremostly
Belgian, English andGermanBeers available. Hewent
so far as to attempt brewing beer at home,withmixed
results thatwere not satisfying enough.

“Homebrewingwas fun but I didn’t quite understand

Většina studentů je zapsána do školy již od prvního
semestru, ale stále přicházejí noví nebo se vracejí ti,
kteří jeden semestr vynechali. Setkání probíhají přes
platformuZoomkaždé pondělí večer. Organizačně
používámeuniverzitnímodel, a proto náš semestr trvá
celkem 15 týdnů. Přestávkumámepouze na začátku
března v období jarních prázdnin.
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▲ Varné kotle jsou
srdcem každého pivo-
varu.

▼Montreal, Canada
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Vítejte na stránkách únorového vydání
Nového domova! Je za námi další zimní

měsíc a dokonce jsme již 2. února oslavili
Hromnice. K nim se váže jedna z
nejznámějších českých pranostik, která
praví, že „na Hromnice o hodinu více”, a to
je nepochybně dobrá zpráva a platí zde v
Kanadě stejně jako v České a Slovenské
republice. Ono s tím delším dnem přichází
lepší nálada, i když za okny stále padá sníh
amrzne až praští.

Vylepšit náladu v tomto čase si můžete i
únorovým číslemNového domova!
Pozveme Vás na ochutnávku českých
ležáků, které se vaří přímo tady v Kanadě, a
to z pravých českých surovin a podle
tradičních českých postupů. Kateřina
Kwasniaková z České školy vMontrealu
nás informuje o kurzech češtiny pro
dospělé. Nechybí příspěvekMiloše
Krajného o Nocturnes in the City a Lado
Frank nás pozve k poslechu Bachovy Velké
mše hmoll. Michaela Hoferica nabídne pár
nápadů jak strávit svátek zamilovaných a
také pro Vás vymyslela zajímavou
rodinnou soutěž.

Zdůraznit bych zde chtěla článek současné
členky představenstvaMasarykova
institutu Georginy Steinsky v rubrice
“Message from a BoardMember”. Ten se
týká budoucnosti institutu, který příští rok
oslaví 75 let od svého vzniku. Stojíme na
prahu nové doby. Hledáme odpovědi na
otázky, které se týkají budoucnosti, a
jejichž zodpovězení pomůže nalézt cesty,
jak co nejlépe a nejefektivněji sloužit
současným potřebám české a slovenské
komunity v Kanadě. Za tímto účelem hledá
Masarykův institut nové členy
představenstva, kteří by byli ochotni
věnovat svůj čas, schopnosti a znalosti ve
prospěch dalšího rozvoje institutu jako
organizace, která pracuje a funguje ve
prospěch české a slovenské komunity.
Připojte se k nám!

Přeji Vám příjemné čtení!

what Iwas doing and alsowhy Iwas doing it. So, I went travelling to
Europe in 1992 and discovered that to brewgood beer I have to go to the
source, learn about the local beer culture. Live it and taste it,” says Luc.

He established his ownbrewery in Toronto in 2017. At the time, the
brewerywasmore influenced by the traditions of Japan,where Luc had
spent five years, than the Czech Republic. The Czech influence came a
year later, after his return from the trademission in the Czech Republic.

“The amount of inspiration I brought back from this trip is out of this
world. I have never been so inspired inmywhole career,” Luc remembers
his first beermission. After returning to Toronto, he started sourcing
Czech ingredients andmade his first attempts at brewing the real Czech
lager.

“I sourced the Saaz and the Sládek hops and applied the technique,
which I knewalready, but I had never done the decoctionmashing
before. Fortunately, Imade some very good friends in the Czech
Republic. One of themwas the brewmaster of the Pioneer Craft Brewery
in Žatec.Wedeveloped a very strong connection. Hewas really curious
about theNorth Americanway of brewing beer and I had a fewques‐
tions about brewing the Czech lager sowe kind ofwent back and forth
by email. He helpedmeput togethermyfirst Světlý Ležák 12°,” Luc adds.

Luc visited the Czech Republic for the first time in 2013,when hewent
fromGermany to Plzeň on an excursion to Pilsner Urquell.

“I knew that part of the tourwas to go to the cellars and have a taste of
one of themost amazing beers on Earth. I tried that beer and I stepped out of there
experiencing one of the top revelations inmy life.”

At that time, it didn’t occur to him that nearly ten years later hewould be tasting
Pilsner-style beer of his ownmaking, with a Pilsner Urquell brewmaster in the very
same cellar.

Luc Lafontaine considers himself an old soul brewer and perfectionist, which is
exactlywhat suits Czech brewing style.

“I like traditions andCzechs have kept the old traditionalway of brewing beer for
centuries. The process of brewing beer is simple but needs to be perfect. How to
apply simplicity in a refinedway - that iswhat I learned from theCzech brewmasters
and it is exactlymymentality.”

Luc uses exclusively Czech ingredients and techniqueswhen brewingCzech lagers
but, as he points out, there is evenmore to it.

“The rawmater‐
ials and the tech‐
niquesmake a
Czech-Style
beer, but also
you need to have
the right attitude
and a real
purpose for
making them. I
think this also
adds an ‘ingredi‐
ent’ to the taste
and you can feel

Continued from page 1

BrewingCzech
Lagers inToronto

PH
O
TO

KA
RE
L
SÝ
KO

RA

PH
O
TO

KA
RE
L
SÝ
KO

A

Editor’s letter

Continued on page 3



3

it when it’s donewith the right attitude and for the
right reasons.”

Lucwants to bring a Czech beer culture to Canada
with everything that belongs to it.

“There is no real beer culture in Canada. People in
Canada drink asmany kinds of beer as possible so that
they can post it on socialmedia and show it to others.
Beer should be about having fun and chattingwith
your friends though. Iwantmy customers to keep
coming back. I want to seemy customers buyingmy
beer over and over again. This iswhatmakesme the
happiest.”

What strikes Lucmost is that beer is a part of every‐
body’s life in the Czech Republic.

“Therewas even a school activitywhere studentswent
to pick up hops in the summer,” he sayswith a smile
on his face. That iswhy he namedhis newhoppy series
of beer Chmelová brigáda (HopBrigade). It came out
this January and features an old photo fromhop
picking on the beer cans.

“What is special about this beer, besides its name, is
that I have been using a newhop variety there that is
called Saaz Shine. I think I am the third brewery in the
world to use this variety of hops. I was able to get
sampleswhen Iwas in the Czech Republic last
October. I put it inmy suitcase and I brought it in. It is
a hoppy lagermade using a little bitmore of amodern

technique, but it is still very Czech.”

Lucwants people in his brewery to feel like they are in
the Czech Republic.

“Duringmy last trip to the Czech Republic, I spent two
and a halfweeks in Plzeň. I wasworking in Pilsner
Urquell during the day and then Iwent to the pubs and
observed. I always sat at an anglewhere I could see the
bartender doing the service and I just spent hours
looking at the pour and thewhole thing about it.
When the dirty glass comes back, theywash it, and fill
it again. I want to provide that inmy brewery. It is not
just about ingredients. I also spent two days in the
malthouse to see and understand thewhole process of
the Czech floormalting. So now,when Imakemy
Czech lagers, I think about that too.”

Luc continues in his efforts to have his beer as Czech as
possible and has ordered two oak barrels that have
beenmade for himby traditional beer-barrelmakers in
Plzeň.

“Iwill be one of the only breweries outside the Czech
Republic to do traditional old style pilsner using
Pilsner barrels. Alongwith a fewother projectswith
the Czech Republic, this year is definitely the highlight
ofmy career.”

MARTINA TOMŠŮ

▲Godspeed Brewery
and pub, a place
where people meet.
Toronto, Ontario

▼Luc Lafontaine,
Company Owner,
Godspeed Brewery



ExperiencingBeer
in theCzech
Republic
IF ONE IS to believe the worldwide view of
Czechs and their culture, beer would be
the alpha and the omega of ultimate
Czechness.

BEER CULTURE

According to data from2019, the Czech Republic
remained theworld’s leader in per-capita beer con‐
sumption for the 27th consecutive year, since 1993. In
that year, Czechs drank 188.6 litres of beer per capita.

This statistic includes all inhabitants of
the country – including babies, people
over 100, politicians and tourists. In
2021 eachCzech drank 468 beers
(0.5L) per year.

Almost every personwhohas ever
visited Prague or any other city in
the Czech Republic has their
favourite hospoda (pub).Whether

it’s a tiny and dimpub in Prague’sMalá
strana, or a grand beer hall in České
Budějovice, a freshly poured Plzeň
always hits the spot - and at amuch
friendlier price than Toronto’s $12
pints.

Sincemoving fromToronto to
Prague, I have gotten to know
many different establishments
that cater tomoremodern pub
goers, such as the famous
Kuchyně restaurant next
to PragueCastle, or the
very ancient UHrocha
pub located next to the
British embassy.While
lockdowns in the Czech
Republicmade pub
hopping difficult, any
Czech government
would surely face a
defenestrationwere it
not to open pubs as
soon as humanely
possible. There is a
specific subcategory
of pubs, however,
that I have abso‐

lutely fallen in
lovewith:monas‐
tery pubs.

Just tenminutes
away fromwherewe

live in Prague sits the
Břevnovmonastery, the

oldestmonastery in the
Czech Republic. Břevnov is the

first knownplace onCzech territory
to have brewed beer – as early as 993. Likemany
places in Central Europe, time,wars, fires and the
plague havewreaked havoc upon the building and its
interior, but the Benedictinemonks have remained
committed to their brewing tradition, so for us Cath‐
olics,monasteries offer the premiumall-in-one
package. A typical Sundaymight include a 10AM
Mass, followed by a beer or two in themonastery
garden.

Břevnov isn’t the only beer brewingmonastery in the
Czech Republic. The Premonstrate order in Strahov, a
fewmetres fromPragueCastle, also brew their own
beer, as do their confreres at themonastery in Želiv, in
the Vysočina region. Unlike industrial breweries,mon‐
astery beers are usually unpasteurized and use only
local ingredients,making the taste richer and fuller.
Most similarmonasteries also offer reasonably priced
accommodation, so next time you’re here, why not
skip the tourist spots onVáclavské náměstí and head
over to Břevnov instead?

Na zdraví!

JACOB JANEK

THE AUTHOR IS A CANADIAN LIVING IN PRAGUE

The history of the
Břevnov brewery is
inextricably linked
to the history of the
monastery. It was
founded by the
second bishop of
Prague, St. Vojtěch,
and Prince Boleslav
II in 993 AD.

▲Just a few steps
from Prague Castle,
the Strahov Monas-
tery Brewery is
hidden in a beautiful
and historic monas-
tery founded in 1142.
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Česképivoa
pivovarnictví
získávávSeverní
Americenaoblibě
ČESKÉ PIVO JE neodmyslitelně spjato s
českou kulturou a umění jej dobře uvařit
je know-how, které se teď pokouší
poodhalit nejeden sládek v Kanadě. Šíření
dobrého jména českého pivovarnictví
napomáhají jak diplomaté, tak i
dodavatelé, kteří do Kanady přivážejí
české suroviny a technologie na vaření
českého ležáku.

ČESKÉ PIVO

Když přijdete vOntariu do všemdobře známého
obchodu LCBO (Liquor Control Board ofOntario) a
procházíte semezi pivními regály, narazíte na piva
převážně kanadské a německé produkce. Nechybí však
ani piva nizozemská, polská,mexická či anglická a jste-
limilovníky českého ležáku,můžete si zakoupit kromě
klasického Plzeňského prazdroje také Velkopopovický
Kozel, Staropramen a Budějovický Budvar, který se zde
prodává pod krycímnázvemCzechvar. Podle Českého
statistického úřadu spotřeba českého piva v Kanadě
stále narůstá, a to i přes silnou konkurenci na
kanadském trhu. Není to tím, že by tak výrazně
přibývalo Čechů v Kanadě, jako spíše tím, že se
jednoduše český ležák stává v Kanadě stále

oblíbenějším. Je to způsobeno, jakmnozímilovníci
piva dodávají, především jeho chutí a pitelností, ale
také tím, že zde jeho dobré jméno šířímístní sládci.

V posledních letech totiž nenarůstá pouze vývoz
českého piva, ale také pivních surovin a technologií.
„Na český pivní styl a pivo z českých surovin dnes
narazíte v některých pivovarech i obchodech.
Popularita českého ležáku se námkrásně propisuje do
statistik například vývozu chmele do Kanady, který se
za posledních deset let zdesetinásobil. Významně
vzrostl i přes poslední pandemické období vývoz
českého sladu, který se pohybuje kolem4milionů
korun ročně, a který před rokem2017 ve statistikách
prakticky nefiguroval. Pivní technika, ve kterémáme
jedinečné know-how, také nabízí zajímavé obchodní
příležitosti - od roku 2014 se vyvezla zařízení za více
než 10milionů korun. Stejně jako vývoz českého sladu
však vminulosti prodej zařízení ve statistikách vývozu
téměř nefiguroval. Lze proto konstatovat, že české
pivomána kanadský trh dobře nakročeno a těší se čím
dál větší oblibě, což chcemepochopitelně podpořit.”
říká Eva Libs Bartoňová, ekonomická diplomatka z
Generálního konzulátu ČR v Torontu.

Vaření českého stylu piva v Kanadě sebou přináší
nejen benefit ekonomický, ale také přispívá k šíření
dobrého jménaČeské Republiky v zahraničí. A to jsou
důvody, proč čeští diplomaté podporují a propagují
české pivovarnictví. „Nenímoc věcí, kterými by byla
Česká republika v zahraničí známá, ale pivo je určitě
jednou z nich.“ říká Petr Ježek, zemědělský diplomat z
velvyslanectví veWashingtonu, který se systémovou
propagací českého pivovarnictví v Severní Americe v
roce 2018 začínal. „Když jsempřijížděl doUSA, věděl
jsem, že české pivo a pivovarnictví je vlajkovou lodí
vývozu do Severní Ameriky. Snažil jsem se k tomu
přistoupit systémově a podporovat nejen vývoz piva
na jedné straně, ale také české pivovarnictví na straně

▼V posledních
letech nenarůstá
pouze vývoz
českého piva, ale
také pivních surovin
a technologií.

“Kde je
pivovar,
tam
netřeba
pekaře.“

Lidové přísloví

Pokračování na str. 6
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MARTINA TOMŠŮ
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Abychom se alespoň jednou za rok viděli a setkali
osobně, chtěli bychomna konci května 2022
uspořádat společný piknik v parku. Tuto akci
plánujeme v úzké spolupráci s dětskou částí naší školy.
Cílem je vzájemně propojit paní učitelky, všechny naše
žáky a jejich rodiče, studenty a jejich rodiny a vytvořit
přátelské podmínky k seznámení se. Vždyť nás
všechny spojuje společná láska a zájemo český jazyk a
českou kulturu.

Možná by vásmohlo zajímat, o čem si asi povídají naši
studenti na české konverzaci? Skupinu tvoří 8 stu‐
dentů nejrůznějších profesí, nadání a zájmů a paní
učitelkaDaniela Škarvadová Kokta umí vybrat témata,
která ve třídě dokážou rozproudit živou diskusi.
Jmenujme například debatu o čase, který námv
dnešní době nestačí; o prioritách našeho života; o
stresu ameditaci; o nákupu či pronájmu aut a také o
roli babiček v rodině a co se od nich očekává. Jiná kon‐
verzační hodina se soustředila na povídání si o
Bostonskémmaratonu a o běžeckých botech; o
pravidelném trénování a jeho přínosu na zlepšení naší
fyzické kondice. České reálie a zajímavosti z České
republiky zůstávají středemkonverzací. Na hodinách
se studenti dozvěděli informace o výrobě nitěných
knoflíků v podhůří Orlických hor; o tom, které foto‐
grafie nebo kteří fotografové soutěží o Cenu čtenářů
časopisu LIDÉAZEMĚv letošním ročníku soutěže
Czech Press Photo 2021. Paní učitelka představila stu‐
dentům lípu, která vyhrála v České republice titul
Strom roku 2021. Tato lípa je 700 let stará, obvod
kmene je 12ma roste ve vesnici Telecí poblíž Brna.

Skupinamírně pokročilých čítá 6 studentů a češtinu se
učí pod vedenímpaní učitelky Kateřiny Kwasniakové.
Vyučování začíná pravidelně kontrolou domácího
úkolu, který je součástí opakování učiva, tématu či
slovní zásoby z předešlé hodiny. Potompřicházejí na
řadu české reálie. Tento semestr představí kulturní či
jiné zajímavosti z Česka studenti sami. Vyberou si svá
oblíbená témata nebomísta a jednoduchými větami je
představí svým spolužákům. Tento způsob umožňuje
studentůmvýměnu tipů na prima výlety poČeské
republice a současně se více seznámit s kořeny nebo
vztahem spolužáka k České republice. Další výhodou
určitě je, že české reálie nevybírá a nepředstavuje
rodilá Češka, paní učitelka, ale student, který krásy
Česka vnímá zcela jinak. Tento přístup je obohacující
nejen pro celou skupinu, ale taky pro paní učitelku.

Skupinu začátečníků navštěvuje 6 studentů a základy
českého jazyka se prokousávají za doprovodu paní
učitelky JanyMičkové. Zdatnější studenti po jednom

semestru přestoupili do skupiny pokročilých a v lednu
tohoto roku přišli do třídy začátečníků noví studenti. K
výuce češtiny se používá učebnice od autorky Jitky
Cvejnové s názvem „Česky, prosím 1“, která je učebnicí
češtiny jako cizího nebo druhého jazyka.

Problematika druhého nebo cizího jazyka je naším
občasnýmhlavolamem, ale často si s nímužijeme
spoustu legrace. Jak jistě víte, v provincii Quebec je
prvním jazykem francouzština. Pro většinu našich stu‐
dentů je francouzština prvním jazykemapro přibližně
jednu třetinu je prvním jazykemangličtina. A všichni
se učí česky za pomocí jazyka zprostředkovacího. A tak
se běhemvýuky občas stává, že se student zasekne
nad českým slovíčkemnebo větou a kroutí nechápavě
hlavou, protože už není ve druhém, ale ve třetím
jazyce. Celá třída se zmobilizuje, přebíhá se střídavě z
francouzštiny do angličtiny a zase naopak. Občas
pomůže panGoogle Translate a situace či zádrhel se
vyřeší. A všichni pakmáme radost, jak jsme šikovní.
Pokud si s námi taky chcete zkusit trochu legrace, nebo
vás naše činnost zaujala, neváhejte a pište na
ceskaskolamontreal@gmail.com.

V sobotu 5. února 2022 začalo druhé pololetí sobotní
školy češtiny pro děti. Takymáme tři skupinky dětí, z
toho jednu virtuální, ale o tom se dozvíte více v našem
příštímpříspěvku.

KATEŘINA KWASNIAKOVÁ

AUTORKA JE ŘEDITELKA A SPOLUZAKLADATELKA ČESKÉ ŠKOLY

MONTREAL

▲České reálie a za-
jímavosti z České
republiky zůstávají
středem konverzací.
Na hodinách se stu-
denti dozvěděli např.
informace o výrobě
nitěných knoflíků v
podhůří Orlických hor.

▼Více z našich aktiv-
it: Facebook
Kontaktujte nás na
ceskaskolamontreal
@gmail.com

Pokračování ze str. 1

Kurzy češtiny
vMontrealu

ČESKÁ ŠKOLA MONTREAL

Výuka dětí a dospělých

Děti od 7 do 15 let
prezenčně každou druhou

sobotu dopoledne

místo výuky: Montreal, St. Michel

Dospělí od 16 let
virtuálně, každý týden,

večerní hodiny pracovních dní

místo výuky: virtuální platforma

Spoluořádáme také doprovodné akce, např. Mikulášskou nadílku,
velikonoční pomlázku, pletení adventních věnců,

rodinný víkend na Hostýnu, apod.

Více z našich aktivit: Facebook
Kontaktujte nás na ceskaskolamontreal@gmail.com

▲Kateřina Kwas-
niaková, ředitelka a
spoluzakladatelka
České školy Montreal

https://www.facebook.com/people/%C4%8Cesk%C3%A1-%C5%A1kola-Montreal-Czech-School-of-Montreal/100052441227132/
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MESSAGE FROM A BOARD
MEMBER

Doyouhave any experiencewithmanagingbuildings or
thinking about uses for parkland? Have you organized
large celebrations? Do you like to brainstormnew ideas?
The year 2023 will represent 75 years since Masaryk
Memorial Institute (MMI) with Masaryktown was
founded. Aswe plan to celebrate that 75-yearmilestone,
we are looking for new board members to help us carry
out current activities and think strategically about our
future.

Can you help us? Looking ahead, we want to ask ques‐
tions like: are we making the best use of our parkland
and our buildings? Are there other activitieswherebywe
can better serve our stakeholders’ needs? How will we
continue as a financially sustainable organization for
another 75 years?

Who is the MMIBoard ofDirectors?

TheBoardofDirectors is agroupofpeoplewho formthe
legally constituted body in charge of MMI as a non-
profit corporation inOntario. Our operating rules are set
out in our by-laws which allow for up to 12 persons on
ourBoard.Meetingonceamonth,wevolunteer our time
both for Board meetings and other MMI activities. We
perform the following functions:

* Overseeing MMI finances and planning their utiliza‐
tion;

InSearch ofEnthusiastic
VolunteerswithProfessional
Skills For ourBoard ofDirectors

*Planning andorganizing events related toCzechand
Slovak culture in Canada;

*Maintaining Masaryktown Park;

* Managing and maintaining several buildings in the
park, including a 71-unit seniors residence as well as
the lease for the PragueCafé and Restaurant;

* Operating a Czech language school and library;

* Publishing aNewsletter;

* Collaborating with other community organizations
and Czech and Canadian government officials to give
visibility to Czech and Slovak culture in Canada.

WhatAreWeLooking For?

We are looking for people who have been MMI
members for at least 6 months, and are willing to
donate their enthusiasm, their time and professional
skills to help us plan the future for the park and our
organization. WithMMI’swide rangeof activities and
physical assets, we are also looking for personswith a
variety of skill sets and competencies. These can
include:

* Czech and/or Slovak cultural background and
interest in Czech and Slovak culture;

* Good overall knowledge of MMI’s current activities
and past history;

* Strong communication, marketing and event plan‐
ning skills or experience;

* Experience with non-profits and other community
based organizations ;

* Strategic Planning skills, Financial literacy and
Digital literacy;

* KnowledgeofEngineering, constructionpracticesor
commercial real-estate.

What is the Recruitment Process?

Interested persons are asked to contact us at
office@masaryktown.ca no later thanMarch 30, 2022.
ABoardMemberwill contact you fora short interview.
Qualified candidateswill be asked to fill in an applica‐
tion form and present themselves to our Members at
the MMI Annual General Meeting, which will take
place inMay 2022.

We also welcome other volunteers to help with our
activities – should Board membership not be of
interest. Please get in touch with us! We need your
help!

For More Information: office@masaryktown.ca or call
our office 416 439 4354.

MASARYK MEMORIAL INSTITUTE: In Search of
Enthusiastic Volunteers with Professional
Skills For our Board of Directors

GEORGINA STEINSKY

THE AUTHOR IS A MEMBER OF MMI BOARD OF DIRECTORS

“Aswe plan to
celebrate 75-
yearmilestone,
we are looking
for newboard
members to
help us carry
out current
activities and
think about our
future.”

https://www.masaryktown.ca
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Adriana Bacon graduated fromhigh school as anOntario Scholar and is nowa
first-year student at CarletonUniversity inOttawa. Since early childhood shemar‐
velled at the images in hermother’s Velká kniha rostlin (Large Book of Plants) and
when shewas 12 years old, asked for amicroscope for her birthday. It is not sur‐
prising then that Adriana is studying science at univer‐
sitywith amajor in chemistry.

Czech culture has always been an important part of Adri‐
ana’s life. She attendedCzech school in Kladno until
grade 3, spent her summers at her grandmother’s house
in the Czech Republic and volunteered at the Czech
Embassy inOttawa, organizing and cataloging the
ŠkvoreckýMemorial Library. This past summer (2021)
Adriana stepped in at the lastminute to serve as camp
counsellor at CampHostyn nearMontreal.

As her transcripts attest, Adriana is a truly remarkable
student. She is also the first everOntarioHigh School
Graduate to have completedCzech for Credit classes
within theOntario-CarletonDistrict School Board’s
International Languages Program.

Adriana’s engagement in the local community extends
well beyond her Czech roots. She has been involved in
swimming, kin-ball, ballet and seven years of gymnastics,
which qualified her to compete at theOntario provincials.

In her high school community, shewas instrumental in founding an art club,
amending the dress code at an all-girls school, and participating behind the scenes
with the theatre club.

Congratulations to Adriana and bestwishes for continued success in her studies
and future endeavours.

Theoharris Pavlouwill be featured in theMarch edition of NovyDomov 2.0.

Herb

Secretary
MasarykMemorial Institute | Toronto

HERB DUBSKY

THE AUTHOR IS A MEMBER OF MMI BOARD OF DIRECTORS

ON BEHALF OF the Masaryk Memorial Institute (MMI) it gives me
great pleasure to recognize Adriana Bacon and Theoharris
Oldrich Pavlou as the MMI scholarship assistance recipients for
the 2021-2022 academic year.

▲Adriana Bacon is a
first-year student at
Carleton University in
Ottawa.

MasarykMemorial Institute
ScholarshipAssistanceProgram
AcademicYear2021–2022

Kontaktyna české
školy

SCHOLARSHIP

Czech School of Ottawa | Česká škola vOttawě

skolaottawa@gmail.com

PETITLAB - Školka pro československou

komunitu vCalgary

Lucie Shamberger

lucie.shamberger@gmail.com

Česká škola vMontrealu | Czech School of

Montreal

Kateřina Kwasniaková

ceskaskolamontreal@gmail.com

CzechHeritage Language Society of Edmonton

Jitka Storoschuk,

Kontakt: 587-989-9279

Facebook: Česká škola v Edmontonu | Facebook

czechschoolinedmonton@gmail.com

Česká škola v Torontu | Czech School in Toronto

HerbDubsky

herb.dubsky@gmail.com

https://www.masaryktown.ca/czech-school

Czech School in Calgary

Yvea Zaels

www.calgaryczechschool.ca

calgaryczechschool@gmail.com

Dept. of Slavic Languages Czech and Slovak

Program,University of Toronto

Ana Petrov, Assistant Professor

ana.petrov@utoronto.ca

anapetrov@gmail.com
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Česká asociace pro české děti v zahraničí přináší novou
sérii podcastů s názvemPohádkový guláš (NEJEN) pro
děti krajanů v zahraničí. Jedná se o známépohádky,
vyprávěné… tak trochu jinak. Vypravěčem je teta Ája z
pouště, které při tvorbě zamotaných příběhů pomáhají
právě české děti, ať již jsou ve světě kdekoli.

Podcasting je zatímpoměrně nový a dosudmálo
využívaný výukový nástroj. Jeho nespornou výhodou
je jednorázový nebo opakovaný poslech kdekoliv a
kdykoliv. V autě, po cestě do školy, na kroužky, na
nákup.Můžete je pouštět dítěti při čekání u lékaře nebo
třeba jen do oušek před spaním. Pro pedagogy se dá
využít v rámci hodiny, o přestávce nebo třeba jako net‐
radiční bonusový domácí úkol.

Poslech také podporuje oblast lidského učení a pam‐
atování tzv. prozódie, jinými slovy také hudebnost či
zvukomalebnost slov. Jedná se totiž o zvukovou
stránku jazyka, díky níž dovede posluchač lépe vycítit
významvět z užitého tónu hlasu vypravěče. Sluchová
složkamá vliv na lidskou paměťovou schopnost stejně,
jako ty ostatní, vycházející ze zbylých smyslů. Její
využívání představuje plnohodnotný způsob učení.
Děti si běhemposlechu automaticky samy vybavují v
mysli obrazy a učí se rozumově zpracovávat text a
současně chápat jeho informační obsah.

Neopomenutelnou devizou je také poskytnutímodelů
pro správné čtení nahlas a interpretační přednes, jenž
se díky schopnostem zkušeného vypravěče přenáší na
malého posluchače soustředěného namnohemvyšší
úrovni než při obvyklém sledování televize.

Všechny epizody naleznete zdenebo na Spotify, Pod‐
chaser, Sticher, AmazonMusic či Google podcast.
Promo video k podcastu zde. Na našich stránkách
najdete také veškeré informace o podcastu, i o tom, jak
semohou krajanské děti zapojit. V případě jakýchkoliv
dotazů se neváhejte namne obrátit.

Mikuláš si postupně volal děti a vyptával se, zda byly
hodné a poslouchaly rodiče, jak se jim líbí ve škole a co
rády dělají. Kolempobíhal Čert a “strašil”, že u nich v
pekle všechno o dětech vědí. Naštěstí hodnýAnděl
Čerta krotil a připomínalmu, že všechny děti jsoumoc
hodné a do pekla žádné jít nemusí. Kluci a holky rádi
zazpívali písničky, předvedli balet nebo to, co se naučili
v České škole. Za odměnudostali nadílku se
sladkostmi, ale i bramborou jako pozdrav odČerta.

Další lekce ve škole se nesly v duchuVánoc. Vyráběli
jsme přání, učili se slovíčka týkající se svátků a zpívali
jsme koledy. Z tradic jsme vyzkoušeli krájení jablíček a
těšili se z hvězdičky uprostřed, která věští šťastný nový
rok. Nesměla chybět ani vánočka připomínající Ježíška
v zavinovačce. Dětem se takémoc líbilo zdobení per‐
níčků a jejich ochutnávání.

Jsmemoc rádi, žemůžeme vKanadě připomínat a šířit
české zvyky a obyčeje. Za půjčení kostýmůMikuláše a
Čerta děkujeme asociaci Slovakia Edmonton.

Šťastný nový rok 2022!

▶Jsmemoc rádi, že
můžeme v Kanadě
připomínat a šířit
české zvyky a
obyčeje.

Série podcastů
Pohádkovýguláš

Měsíc prosinec v
České škole
EdmontonČESKÁ ASOCIACE PRO české děti v zahraničí

představuje novou sérii podcastů
Pohádkový guláš MĚSÍC PROSINEC JE v českých zemích plný

tradic a svátků. I my jsme v České škole v
Edmontonu první sobotu v prosinci
přivítali s velkým očekávánímMikuláše,
Čerta a Anděla.

UDÁLOSTI

LENKA KANELLIA

JITKA STOROSCHUK

THE AUTHOR IS A HEAD OF THE CZECH SCHOOL IN EDMONTON

▼Lenka Kanellia je
prezidentkou České
asociace pro děti v
zahraničí.

https://czechassociation.org/podcast
https://drive.google.com/file/d/1UyhA8hfiMEp6HCF2oPpM-eQm_VR3Zxeb/view?usp=sharing
https://czechschoolinedmonton.com
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Sobotní výuka ve tř ídě
Zač ínáme 12. února 2022
12 lekcí
10:00 – 12:00 hod.
St. Wenceslaus Church,
496 Gladstone Ave., Toronto
Uč itelky: J. Campanelli a L. Flachsova
Tř ída je urč ena pro 8 až 10 studentů

Saturday In-Person
Start February 12, 2022
12 classes
10:00 am – 12:00 noon
St. Wenceslaus Church,
496 Gladstone Ave., Toronto
Teacher: Ms. J. Campanelli a L. Flachsova
Class size about 8 to 10 students

Program zima | jaro 2022
Pro děti 6 - 12 let

Program for Winter | Spring 2022
Children Ages 6 - 12

Česká škola v
Torontu

CzechSchool in
Toronto

ŠKOLA SCHOOL

Hlavní uč itelka Jari Campanelli je nadšená a oddaná

uč itelka, která ráda pracuje s dě tmi. Narodila se v České

Republice a v Brně vystudovalamagisterské studium

Uč itelství 1. stupně ZŠ a Logopedii. Než se odstě hovala

do Toronta za svýmmanželem, pracovala jako

logopedka v Brně . V Torontu získalaMontessori

diploma vyuč uje zde jakoMontessori uč itelka již 10 let.

Jari jematkou dvoumalých dě vč at (9mě síců a 3 roky).

Obě od narození vyrů stají doma vMontessori pros‐

tř edí, které zahrnuje speciálně vytvoř enémateriály.

Ně které zMontessorimateriálů paní Campanelli jsou

dnes používány ve školách v České Republice.

Mezi její záliby patř í cestování, sport, hra na klavír a

flétnu, ruč ní práce (pletení, háč kování, šití...), výtvarné

práce, práce se dř evema vlastnoruč ní projekty. Je velice

nadšena, žemů že být souč ástí naší České školy v

Torontu.

Více informací o registraci, poplatcích a osnovách

najdete zde

Teacher Profile: Jari Campanelli is a passionate and

dedicated teacherwho lovesworkingwith children.

Originally from theCzech Republic, Jari received a

Master's degree in Teaching for Primary school and

Speech Therapy fromBrno, Czech Republic. She

worked as a speech therapist in Brno beforemoving

with her husband to Toronto. She has aMontessori

diploma in Toronto and hasworked as aMontessori

teacher for ten years.

Additionally, Jari is themother of two little girls (nine

months old and three years old). Both are growing up

in aMontessori environment at homewhich includes

specially-createdmaterials. Some of hermaterials are

currently being used in the Czech school system.

Jari enjoysmultiple hobbies: travelling, sports, playing

the piano and recorder, handiwork (knitting,

crocheting, sewing) arts and crafts, woodwork andDIY

projects. She feels honoured to be part of the Czech

school in Toronto.

For information about registration, fees, lesson plans,

please seehere

▲Jari Campanelli je
nadšená a oddaná
učitelka, která ráda
pracuje s dětmi.

https://www.masaryktown.ca/czech-school
https://www.masaryktown.ca/czech-school
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Vznikala v letech 1724–1749 pro drážďanský dvůr a
byla psána na katolický latinský liturgický text. Bach
byl při jejím komponování ovlivněn stylemantico,
který je spojován se skladateli hudebního období
vrcholného baroka a raného klasicismu. Jde o
velkoryse pojatou kompozici s náročnými sólovými
zpěvy, duety a velkolepými sborovými zpěvy.

Johann Sebastian Bach napsal Sanctus, první větu z
pozdější Velkémše hmoll, pro štědrovečerní před‐
stavení v luteránskémkostele již v roce 1724. Tato
původní partituramána první straně skladatelovu
poznámku o tom, že ostatní partitury jsou uloženy u
hraběte Františka Antonína Šporka v Kuksu vČechách,
což již v devatenáctém století vzbudilo pozornost bad‐
atelů. Ti však po domněle zapůjčených partiturách
pátrali bez výsledku. Zůstává také záhadou, jaký byl
Bachův vztah k hraběti Šporkovi a pročmuBach parti‐
tury zapůjčil.

Bach tedy zjevně o zapůjčené partitury přišel, a tak při
dalšímuvedení díla roku 1727 pořídil nové, protožemu
z té původní zbyly pouze tři dublety. Proč ale půjčil
hraběti právě tyto partitury a jak u nějměla být
skladba provedena nevíme. Bachovo Sanctus totiž
nelze jednoduše vložit do katolickémše bez textů
Hosana a Benedictus.

PravděpodobnýmdůvodemŠporkova zájmumohla
být pozoruhodná koncepce skladby, která nápaditě
ilustruje biblický kontext textu pocházejícího ze
starozákonní knihy Izaiáše. V šesté kapitole prorok líčí
své povolání a popisuje setkání s Hospodinem: „Nad

LADO FRANK

NOCTURNES IN THE CITY

K POSLECHU ním stáli serafové: každý z nichměl po šesti křídlech,
dvěma si zastíral tvář, dvěma si zakrýval nohy a
dvěma se nadnášel. Volali jeden k druhému: Svatý,
svatý, svatý…“ Bach tuto představu ilustruje v partituře
tak, že rozsáhlý soubor rozděluje do šesti samostat‐
ných sborů. Tato hudební symbolika pochopitelně
mohla oslovit svérázného a poněkud excentrického
hraběte Šporka. Z částí Kyrie aGloria se sestává také
mše, kterou Bach roku 1733 věnoval novému saskému
kurfiřtovi a později ji celou začlenil do Velkémše h
moll.

Nikdo nezná důvod ani objednatele, pro kterého Bach
Velkoumši hmoll zkomponoval. V luteránské
bohoslužbě nemohla být použita celá a katolickému
prostředí zase protiřečí neobvyklé rozvrženímše do
čtyř částí či drobné textové změny, které odkazují k
luteránské tradici. Také smysluplnému liturgickému
využití se skladba vymyká svým rozsahem.

Velkámše hmoll je posledním velkýmdílem Johanna
Sebastiana Bacha a bývá vykládána jako součást
skladatelovy umělecké závěti, jakomonumentální
závěr jeho tvorby. Je jasné, že taková díla „sama o
sobě“ nevznikala. Zjištění německéhomuzikologa
MichaelaMaula naznačují, že Bachmohl složitmši na
objednávku českého hraběte a hudebníhomecenáše
Jana AdamaQuestenberga, nicméně přímý důkaz
potvrzující toto vysvětlení neexistuje. Hypotéza se
však v danémkontextu jeví jako velmi přijatelná a
navíc vysvětluje i neobvyklý rozměr skladby.

Na YouTubemůžete najít několik provedení této
úžasnémonumentální skladby. Pokud ji neznáte, tak
stojí to za to najít si čas.

Celou skladbu simůžete poslechnout např. zde.

BACHOVA VELKÁ MŠE hmoll (latinsky Missa
solemnis toni Si minoris) je považována za
jednu z nejlepších barokních kompozic
vůbec.

HledáníVelkémše
hmoll Johanna
SebastianaBacha

▲Velká mše hmoll je
monumenálním
závěrem Bachovy
tvorby.

BACH
ukázka

https://www.youtube.com/watch?v=0QU4DHaeRso
https://soundcloud.com/user-506278047/bach-messe-h-moll-mass-b-minor-trailer?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing


JSOU TO JIŽ dva roky od vypuknutí pandemie Covidu-19. Během těchto dvou
covidových let se nám podařilo zorganizovat tři víkendy s českou operou a
doprovodným slovem hudebního skladatele a profesora Iana Scotta.
Návštěvníci si tak mohli v online prostoru poslechnout ukázky z oper
Antonína Dvořáka, Bedřicha Smetany, Leoše Janáčka a Bohuslava
Martinů.

BILANCOVÁNÍ KONCERTNÍHO ROKU 2021 a
přípravy na rok 2022

Vdobě tzv. uvolnění v druhé polovině roku 2021 jsme uspořádali tři koncerty naživo, a to
jak koncert pianistyDavida Kalhouse, který přiletěl z NewYorku a přednesl výborný recitál,
tak i koncertmandolinisty Radima Zenkla a Česko-slovenského dixielandu pod vedením
Miro Letka. Plánovaný koncert houslisty Ivana Ženatéhomusel být odložen, neboť byl pan
Ženatý pozitivně testován naCovid-19 na pražském letišti.

Ačkoli nové restrikce opět zmrazily koncertní sezónu, již teď se připravujemena jaro 2022,
na které plánujeme koncerty JoeMusila a Jiřího Stivína. Houslista Ivan Ženatý by násměl
navštívit koncem září, a to v rámci svého amerického turné. Pokračovánímpodzimního pro‐
gramubude koncert pianistky RadkyHanákové, jejíž recitál byl na jaře 2020 v Torontu zrušen z
důvodu pandemie. RadkaHanáková přednese celé BachovyGoldbergovy variace, které
jí také vyšly naCD.Na podzimnebude chybět ani operní večer s Ianem
Scottemapřed vánocemi námnejlepší jazzovémelodie zNew
Orleans zahraje Česko-slov‐
enský dixieland.

Pevně věříme, že
covidová pandemie
bude na jaře za
námi, nebudeme
muset sedět doma za
pecí a budememoci
zase navštěvovat kulturní
akce, které jsme poslední dva roky
tolik postrádali. SledujteNovýDomov 2.0,
kde budou veškeré informace a novinky včas oznámeny.
Děkujeme za sponzorské dary a za podporu od našich
stálých předplatitelů.

NOCTURNES IN THE CITY

Nokturna
běhemCovidu

MILOŠ KRAJNÝ

NOCTURNES IN THE CITY
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IDEAS

Sport & Recreation

Skating Paths
Harbourfront Centre –With gorgeous views of the city skyline and lake, convenient
skate sharpening& rental, a graceful loop and large open area, theHarbourfront
Centre is a lovely destination.

The Porch Sky Skate – Artificial ice set on a downtown rooftop, the “ice”wraps
around a heated seating area. Skate up to the bar for a drink or order from the con‐
cession stylemenu,while enjoying stunning city views. Handy skate and helmet
rental offered.

WoodviewMountaintop Skating -This incrediblewinter adventure in The Blue
Mountainswill have you gliding hand-in-hand through a snowy forest on top of a
mountain. At night, the icy trail is illuminated by thousands of lights.When you're
finished skating, head over to theOff-Piste Patio to enjoy a drink.

Gage ParkOutdoor Skating Trail - This charming and romantic ice loop in Brampton
leads around a snowypark and gazebo.

Fern Resort – This 1.5-kilometre path near Ramara, takes you through a frostywood‐
land. During the evening, the trail is lit with torches to add some romance to your
adventure.

Secluded NatureWalks
TheWaterfront – It’s not just for summer sunbathing!When the snow starts to fall,
the views of the islands and the lakewhen it freezes are pure romance.

High Park –Anytime is the right time for the beautiful and romantic trails of
Toronto's largest park – but especially on Valentine’s Day.

York Regional Forest - Only a 45-minute drive fromToronto, and open all year-
round, this park in RichmondHill is also gorgeous during thewintermonths.Walk
(or cross country ski) throughmagical forestswith over 120 kilometres of trail to
explore together.

Heartlake Conservation Area - Peaceful inwinter due to the lack ofwintermainten‐
ance on the trails, Heartlake is perfect for a romanticwalk. Choose between path‐
ways that lead you by the lake and through the forest, or boardwalk bridges that give
you a viewover the park.

Rouge Valley Park - Rouge Valley Park inMarkhamhasmany different trails you can
explore.Walk through forest-filled trails, passedmeadows, and scenic lookouts over
thewater.

YourDefinitiveGuide to
Valentine’sRomance in
Toronto
AFTER NEARLY TWO years of a global pandemic, most couples,
locked down together or apart, could use a spark of romance.
Here is our guide for finding joy and connection again - because
we all know, when there's a chill in the air, the best way to keep
warm is to hold hands.

Continued on page 15

https://harbourfrontcentre.com/program/skating/
https://skyskate.theporchto.com/
https://www.bluemountain.ca/things-to-do/activities/woodview-mountaintop-skating
https://www.narcity.com/toronto/brampton-has-a-skating-trail-where-you-can-glide-through-a-glistening-holiday-wonderland
https://fernresort.com/skating-trail/
https://waterfrontoronto.ca/nbe/portal/waterfront/Home
https://www.highparktoronto.com
https://www.york.ca/wps/portal/yorkhome/recreation/yr/yorkregionalforest/!ut/p/z1/jY9dC4IwFIZ_iz8gdhymux32sc1kQUV2bmIXuqRysiSoX58IXaa9dwee834QJAXBxjxra7raNebW3yeMz5KvpRAZKB2xFDhormjCYLkHchwA-CEOBP_5HwFw3F5NBfQLqM_T3BJsTXeZ1U3lSPFy_upLO4ysnC8fXd8EBy9Ko1iEKSgQmoFcJdv5gokQYjoBZF9gpG57PxTvTbWTNgg-ybKMPg!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/#.YfmpIS9yafB
https://adventureontario.org/2020/10/11/heart-lake-conservation-area/
https://www.rvcc.ca/Rouge_Valley_Conservation_Centre.html
https://www.afterglowstudio.ca/self-compassion-workshop
https://www.steannes.com/spa-packages
https://www.whiteoaksresort.com/niagara-packages.html
https://www.todocanada.ca/things-niagara-falls/
https://www.todocanada.ca/things-niagara-lake/
https://www.todocanada.ca/things-niagara-lake/
https://www.couplesresort.ca/packages.php
https://www.visitbudapestrestaurant.ca
https://the-golden-pheasant.com
https://www.praguerestaurant.ca
https://www.dromtaberna.com
https://www.imdb.com/title/tt0329649/
https://www.imdb.com/title/tt0259446/
https://www.imdb.com/title/tt2319580/
https://www.csfd.cz/film/403741-vsechno-nebo-nic/prehled/
https://www.imdb.com/title/tt1860175/
https://my.tso.ca/2628
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Bring your sweetheart to beautiful
Roy ThomsonHall to enjoy the
most romantic songs frommusical
theatre and the silver screen,
including "MyHeartWill GoOn",
"IWill Always Love You", "All of
Me", and favourites fromThe
Phantomof theOpera,West Side
Story, and the iconic "Love
Theme" from
Tchaikovsky's Romeo and Juliet.

AValentine’s Cabaret - The
Flare Productions presents
nine performers and 25
musical theatre love songs
from composers like Stephen
Sondheim, Pasek&Paul,
Lerner& Lowe and Lady
Gaga.

Art Gallery of Ontario –
Sharing one’s impressions of
beautiful artwork can be a
very intimate experience, so
stroll hand-in-hand through
the recently reopened gallery
and enjoy itsmany exhibits
together.

Chocolates & Sweet Treats
Chocollata – Brazilian bri‐
gadeiros from this family-run
confectionary in the upper
beaches. The bite-size truffles
come inmany flavours.

StubbeChocolates –Wide
selection of truffles and
chocolate bars by Bathurst
andDupont.

Janchenko Bakery – Special‐
ises in fresh homemade
Eastern European desserts
and comfort foods.

HotOvenBakery –A spacious
bakerywith both indoor and
outdoor seating on Ronces‐
valles. Baked goods such as
brownies, tarts, cakes and
cookies and hot beverages, as
well as a variety of fresh
breads and a few savoury
items are also available.

MICHAELA HOFERICA

	

	

+	

MMI	is	pleased	to	present…	

	

12

	

“Love is in the Air” 
Family Day Photo 
& Video Contest! 

	
	

The	winner	will	be	
chosen	by	the	MMI	
Media	Committee	&	
announced	in	the	

March	edition	of	our	
newsletter,	Novy	

Domov	2.0	

	
Grand	Prize:	

$100	
	

Show	us	in	a	photo	
or	video	(max	1	min)	
what	your	family	

loves	doing	together	
	

Skiing!	
Skating!	

Playing	hockey!	
Baking	&	cooking!	

Dancing!	
Watching	movies!	

	
Submit	entries	to:		

novydomovevents@gmail.com	
	

One	video	/photo	per	family,	please.	

	
Deadline	for	submissions	is	

February	25th	

CONTEST

FamilyDayPhoto
andVideoContest

Continued from page 14

https://www.eventbrite.ca/e/a-valentines-cabaret-tickets-215363537137
https://ago.ca/
https://www.chocollata.com/
https://www.stubbechocolates.com/
https://www.facebook.com/janchenkobakery/
https://www.hotovenbakery.ca/
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TheAge of Aquarius, in astrology, is either the current
or forthcoming astrological age, depending on the
method of calculation. Astrologersmaintain that an
astrological age is a product of the earth's slowpreces‐
sional and lasts for 2,160 years, on average (oneGreat
Year equals 25,920-year period of precession / 12
zodiac signs = 2,160 years).

There are variousmethods of calculating the bound‐
aries of an astrological age. In sun-sign astrology, the
first sign is Aries, followed by Taurus, Gemini, Cancer,
Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn,
Aquarius, and Pisces, whereupon the cycle returns to
Aries and through the zodiacal signs again. Astrolo‐
gical ages proceed in the opposite direction ("retro‐
grade" in astronomy). Therefore, the Age of Aquarius
follows the Age of Pisces. [1]

What is the Age of Aquarius?

Weare currently at the beginning of a 2,000-year
cycle and transition from the age of Pisces to Aquarius.
Pisces is the sign of spirituality and belief. The age of
Pisces dates back to the time of Christ, and its charac‐
teristics have, in cosmic terms, been instrumental in
shaping our story up until now. Like a tide, the astro‐
logical ages emerge inwaves, and the strong, challen‐
ging currentswe are presently navigating could very
well be the forces of Pisces leaving and of Aquarius
entering – a revolutionary humanitarian sign con‐
cernedwith community, not elitism. In the past cen‐
turies and decades, we have seen a rise inmass
religion. Contrary to that, Aquarius is the sign of
innovation, technology, and revolution, aswell as
intellect. It is also an inventor and the driving force
behind the digital age, connecting all humanity for the
very first time in history. Aquarius is also the carrier of
water, and a fixed air astrology sign,with a desire to
disrupt outdated values and serve as a guiding light
into a newkind of future. It urges us to be in touch
with our true selves, notwhat society has imposed
upon us. Our conciseness is supposed to transcend to
a new level and our understanding of the universewill
broaden and expand. Andwe can already start seeing
these influenceswith the recent evolutions and aim to
travel to space.

OnDecember 21, 2020,we experienced a once-in-a-
lifetime conjunction of planets - Jupiter and Saturn

TheAge of Aquarius
together at 0 degree in the astrological sign of Aquarius. That conjunctionmarked
an eight-hundred-year cycle. Jupiter and Saturnmeet every 20 years and every 200
years cycle. They have beenmeeting in signs of the same element.Wehave been in
an earth element cycle for 200 years now. It is rare for one to be alive in the range
where it’s shifting elements. Since the eighteen hundreds, Jupiter and Saturnwere
alwaysmeeting in Earth Signs (Capricorn, Taurus, Virgo). This set the tone for reality.
We can reflect upon the Industrial Revolution Evolution and emphasis on con‐
quering the land. However, in this new cyclewe aremoving into a 200-year
emphasis on air signs (Aquarius, Gemini, Libra). Thiswill not repeat for another 800
years!

The planetary ruler of Aquarius is Uranus. It is known as the "Awakener," since its
aspects and transits bring sudden changes and shifts, it is the quirky innovator, and
sometimes upheavals are a necessary break from restrictions in favor of amore liber‐
ated path. Aquarius represents the sharing of all creation.

The Age of Aquarius is going to be a time of expanded consciousnesswhenwe can
take control of the earth and becomemoremindful of human rights. It’s a time of col‐
laboration and connectionswith like-minded individuals. It is a period of using free
energy,workingwith frequencies, better understanding of brain functions, our ener‐
gies, and bodies. Somepeoplemight even feel a calling to guide others toward
enlightenment. Therewill bemore emphasis on freedomand independence, and
perhaps revolutions against computer technology and related science (such as artifi‐
cial intelligence, augmented reality, andmany others). Aquarius is the age of self-
realization and the true age of knowledge. In this age, dogmatic types of religionwill
cease to be taught, and all dogmatic formswill disappear. Science and religionwill
merge. Peoplewill begin to understand that spirit andmatter are derived from the
same source. It is the desire to pool andmerge the time, effort, and resources of the
individualwith those of the larger society to create something new for the benefit of
everyone.

People born in this erawill not tolerate suffering of any sort. Some of the current
highly-sensitive peoplemay finally present their gifts to their communities as a rep‐
resentation of the higher vibrations of Neptune representedwith unconditional love
and compassion. Healingwith sound andmusicwill become a normaswell as
healingwith energies such as Reiki, theta healing, or any new type of healing that
include either sound or energy frequencieswill be on the rise.

The Age of Aquariuswill be bringing in new life. The Aquarius spirit is typically on
the leading edge of style, trends and future developments thatwill greatly influence
theworld. Life can change on a dime, and youmay find yourself in exactly the right
place at the right time. But in the beginning,wewill witness some significant
upheavals in theworld. And these shiftswill give birth to awhole new timeline
where the consciousness of 5th dimensional livingwill thrive.We can see themove‐
ments towards freedomandhuman rights just evolving, but theywill becomemore
significant in our lives. Nomatterwhatwe believe in, there is no twoways about this
transition; theworld aswe know it is rapidly changing andwe are being asked to
evolve – physically, emotionally,mentally, and spiritually.

Abudia4U
www.abundia4u.com
#abundia4u

Omluva: „Omlouváme se čtenářům Nového domova a autorům článku The Mysterious
Number 144 in Numerology, Zdence Goralíkové a Jiřímu Veselému z centra Serafín, že došlo
k přesunům obrázků a byla ztracena vazba na text, což mohlo ovlivnit čtivost článku.

Apology: "We apologize to the readers of Nový domov and the authors of the article The Mys‐
terious Number 144 in Numerology, Zdenka Goralíková and Jiří Veselý from the Serafín
center that the images were moved and the link to the text was lost, which could fundament‐
ally affect the readability of the article. "
________________
[1] SourceWikipedia

ZDENKA GORALIKOVA

ASTROLOGY
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Discovering Toronto
Neighbourhoods: Yorkville
YORKVILLE IS A neighbourhood and former village in Toronto
which was established as a separate community in 1830. It was
annexed into Toronto in 1883.
Located just north of the downtown core, bordering beautiful ravine trails and
green spaces, is a lovely Toronto neighbourhood,which has lately seen a large
growth in luxury and large-suite condo buildings.

Its engaging streets, shops, restaurants, and convenient access to the north of the
city,makes it a popular real estate destination. Yorkville is also home to the Czech
Embassy at Yonge and Bloor, which is at the intersection of Toronto’s twomain
subway lines.

Founded in the 1830’s, Yorkvillewas incorporated as a village in 1853. Known for its
unique Victorian houses, it became the favoured location for the 1960’s hippie
culture in Toronto, often compared toGreenwich Village inNewYork City. The con‐
struction of the twomain Toronto subway lines transformed the area into a com‐
mercial shopping hub,which eventually grew to become the upscale “MinkMile”
along Bloor Street.

The last 20 years have also seen the development of 30 condominiumbuildings in
the neighbourhood,with an additional 21 in construction or under proposal. With
their large square footage and exclusive amenities, these luxury condominiums
offer a lifestyle appreciated by young professionals and older generations, who
enjoy all that the neighbourhood has to offer.

In addition to luxury high-rise living, Yorkville offers some lovely Victorian town‐
houses and detached options. Thesewell-maintained century homes offer good
frontage and are on lovely tree-lined streets. It is interesting to see the contrast
between the homes found onHazelton Road and the high-rise buildings. The small
shops and fine restaurants also create a beautiful atmosphere.My family and I have
called Yorkville home for the last three years and truly enjoy all of its charms.

VERONIKA ROUX-VLACHOVÁ

JAROSLAV HORKÝ

H&P-Lawradí

Chtěli bychom vnučce koupit pozemek na stavbu
rodinného domu nedaleko Prahy. Dnes je to zatím pole.
Na budoucí stavební pozemek je však přístup přes cizí
pozemek. Prodávající slibuje, že s vlastníkem pozemku je
ve shodě a není problém v budoucnu přístup zajistit.
Bohužel, teď to možné není, neboť vlastník pozemku, přes
který vede cesta, je dlouhodobě v zahraničí. Co máme
dělat? P.N. Kanada

Jakékoliv řešení této skutečnosti s odkladem v budoucnu nedoporučuji.

Neznám současný územní plán lokality, zda se tam opravdu stavět dá a

za jakých podmínek. Taktéž si dovoluji tvrdit, že bez vyřešení oficiálního

přístupu k pozemku již v době koupě mohou vzniknout skutečně

problémy do budoucna. Ty by mohly vyplynout ze změny názorů a

požadavků vlastníka pozemku, přes který je k budoucímu pozemku

Vaší vnučky přístup. Pak by mohl být pozemek prakticky bezcenný.

Doporučuji současně vstoupit do jednání i s vlastníkem pozemku, přes

který by měla vzniknout cesta, popřípadě služebnost ve prospěch

budoucího pozemku Vaší vnučky. Je lepší počkat a toto vyřešit, než se

ukvapit. S ohledem na možnosti komplikací v tomto případě,

doporučuji se obrátit na odborníka, který za Vás s prodejcem a

vlastníkem pozemku, přes který by měl být budoucí přístup, projedná.

INZERCECITY

http://www.veronikarouxrealestate.com/2021/8/14/eiyk53wcm6x5f8q83fpz3q3jgdq3la
https://www.horren.cz
https://www.ak-hp.cz


18

Kniha provádí čtenáře životemautora od doby 2. světové války přes těžké období 50.
let a oživení života koncem60. let, vrcholící rokemPražského jara 1968. V roce 1968 byl
autor v hlavním výboru Klubu angažovaných nestraníků (KAN), kde byl v čele organiz‐
ačně-propagační komise KANu. Získal řadu podpisů od významných nestraníků např.
spisovatelů Josefa Škvoreckého, JosefaHiršala, hercůNárodního divadla Karla Högera,
Rudolfa Hrušínského,Marie Vášové, hercůČinoherního klubu, Jiřího Suchého a Jiřího
Šlitra z divadla Semafor,malířů Karla Svolinského, Jana Zrzavého, akademikaOtto
Wichterleho a dalších.

Po příchodu doKanady v září 1968 se zapojil do Československého sdružení v Kanadě
(ČSSK), kde byl předsedou ottawské pobočky, vedoucím celokanadské imigrační
komise a byl také desetkrát zvolen předsedou této organizace. Po pronásledování lidí,
zejménaChartistů v Československu založil spolu s redakční radou časopis Západ, kde
se stal šéfredaktorem. Západ se stal kritikem situace v Československu, časopis byl
dodáván domnoha zemí a byl čtenáři ihned od svého založení velmi oblíben.

Miloš Šuchma v knize také popisuje organizaci vystoupení českých a slovenských
umělců v Kanadě aUSA , např. Karla Kryla, Pavla Landovského,WaldemaraMatušky
(26měst v Severní Americe), AdinyMandlové, Radošinského divadla z Bratislavy, atd.
Autor navštívil 55 zemí po světě a z toho popisuje své cesty po Jižní Americe, kde se
setkal s vedením krajanských organizací, cestu poAsii, návštěvu Austrálie aNového
Zélandu, Aljašky. Kniha obsahuje také v příloze řadu článků a rozhovorů z časopisu
Západ. V závěru knihy se autor vyjadřuje k situaci v České republice, Kanadě, USA,
Rusku aČíně a končí knihu názorem, že situace ve světě je nepředvídatelná.

Knihumůžete objednat na emailové adrese Kosmasu (viz odkaz níže), který knihu bude distribuovat poštou nebo v kamenných knihkupectvích.
Knihu lze objednat přes košík Kosmasu např. do Kanady za 892 Kč (245 Kč kniha, 494 Kč prioritní dodávka a 90Kč balné). Jemožné zaplatit
kreditní kartou nebo internetovýmpřevodem. Je také uveden odkaz na obsah knihy.

Knihkupectví Kosmas
Museum20.století

Miloš Šuchma: Vzpomínky
MUZEUM 20. století v Praze vydalo knihu Miloše Šuchmy Vzpomínky
Čechokanaďana, 448 stran, 70 fotek.

https://www.praguerestaurant.ca
https://www.kosmas.cz/knihy/500559/vzpominky-cechokanadana/
https://www.muzeum20stoleti.cz/wp-content/uploads/2021/11/Obsah_Vzpominky_Cechokandana.pdf
http://zpravy.org/2022/2022-12-20.html
https://www.czech-books.com
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here

Please
register
here

Louise Miskew

Rouge River Realty Ltd., Brokerage
Independently Owned andOperated

(416) 543-6544
Lmiskew@trebnet.com

6758KingstonRd, Unit 1
Toronto,Ontario M1B 1G8
Office: (416) 286-3993
www.louisemiskew.com

Výprodej! 
Stovky knih, CD a DVD za $5

Křížovky pro všechny a spousta dalších pokladů 

Because reading keeps your mind in Czech 




	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 mail@czech-books.com                                           


	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 1-877-287-1015


                              	 	 	 	 	 	 	 	 	 www.czech-books.com 
BONUS ZDARMA 

Stručná mluvnice česká

https://utoronto.zoom.us/meeting/register/tZIodemvqT4oHd3F7XJtgVKv6VDx11ZulRq2
https://utoronto.zoom.us/meeting/register/tZIodemvqT4oHd3F7XJtgVKv6VDx11ZulRq2
https://munkschool-utoronto-ca.zoom.us/webinar/register/WN_yaaO-dAdRd6fkCD5KThJ0g
https://munkschool-utoronto-ca.zoom.us/webinar/register/WN_yaaO-dAdRd6fkCD5KThJ0g
https://www.louisemiskew.com
https://www.czech-books.com
https://www.czech-books.com
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MMI EVENTS CALENDAR

Masaryk
Memorial
Institute

"Tak často rve nás osud
tak často rve nás láska
a nikdy, nikdy dosud
neklesla žití páska
dřív, než̌ krůpěj slední
bědy z kalichu pils
naposledy!"

– Ema Destinnová

ANNOUNCEMENT

ACKNOWLEDGEMENT

VÝROČÍ

JAN SKÁCEL
* 7. 2. 1922 †7.11.1989
100 LET OD NAROZENÍ

JAN JANKU
† 13.1.2022

SVATA A IVANA
MILITKY

Báseň

Bývá nám ticho jako dětem zima
tak dávno není kdy
vymlouváme se na jindy
a dlouho budeme se ještě vymlouvat

Jsme jako potmě vypáraný steh
a co vše nevíme a co jsme neslíbili

Jsme jako vzhůru obrácený déšť
Jsme naruby v té chvíli
kdy pravda podobá se prstu na ústech

Bez ptaní

Na konci cesty tážeme se kam
Já ale až přijde těžká chvíle
já se nezeptám

A ne snad z bůvíjaké pýchy
To snad jenom proto že se ostýchám

- Jan Skácel,
ze sbírky Kdo pije potmě víno

It iswith a heavy heart thatwe announce the passing of
our dear Jan Janku at ScarboroughGraceHospital on
Thursday January 13, 2022 at the age of 100.

Loving father of Jana (Gordon) andMiroslava. Caring
grandfather ofMarcel (Linda),Monica andMichael.

Jan has been interred atMountHopeCemetery 305 Erskine
Avenue Toronto, Ontario.

Regards,
JANA, GORDON AND MICHAEL MACPHAIL

MIROSLAVA AND MONICA MARTINIK

MARCEL AND LINDA MARTINIK

Svata and IvanaMilitky have beenmembers of theMasaryk
Memorial Institute (MMI) for a number of years and
recently relocated to theNiagara Region.

Alena Bauers contactedMMI in January 2022 and requested
to have Svata and Ivana acknowledged for their great con‐
tribution to seniors living inNiagara-on-the-Lake.

They are providing seniorswith clean-up assistance around
their living areas and preparation for thewinter season.

Their efforts are greatly appreciated.
HERB DUBSKÝ
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M A R T I N A T O M Š Ů
Šéfradaktorka
Editor
novydomoveditor@gmail.com

M I C H A E L A H O F E R I C A
Marketing a média, korektorka anglických textů
Marketing and Communications, English Copy Editor
michaela@novydomov.ca

I V A N K A K A U F M A N O V Á
Korektorka českých textů
Czech Copy Editor

PODĚKOVÁNÍ
ACKNOWLEDGMENTS

REDAKCE
OUR TEAM

450 Scarborough Golf Club Road
Toronto, ON M1G 1H1

novydomoveditor@gmail.com - newsletter
michaela@novydomov.ca - advertisements

office@masaryktown.ca - park rental

(416) 439-4354

https://www.masaryktown.ca

Contacts :

Graphic design | Karel Sýkora

Přispěvatelé jsou vítáni!
Své nápady a články posílejte na e-mailovou adresu
novydomoveditor@gmail.com.
Myšlenky a názory uvedené v článcích nemusí vyjadřovat názory a
stanoviska vydavatele.

Contributors are welcome!
Please, send your ideas and articles to email address
novydomoveditor@gmail.com.
The ideas and opinions presented in the articles do not necessary
represent those held by the publisher.

"Snažíme se propagovat český a slovenský jazyk a kulturu a vytvářet
zpravodaj, který je přitažlivý pro všechny generace Čechů a Slováků
žijících v Kanadě".

“Committed to promoting Czech and Slovak language and culture and
creating a newsletter that is appealing to all generations of Czechs and
Slovaks living in Canada”.

Zvláštní poděkování patří dobrovolníkům, kteří přispěli do tohoto
Zpravodaje a podíleli se na jeho tvorbě.
Zpravodaj vychází s finanční podporou Ministerstva zahraničních
věcí ČR.
Redakce MMI si vyhrazuje právo příspěvky příběhů a fotografií
upravit, zkrátit, opravit nebo neuveřejnit.

Special thanks to the volunteers who contributed to this
Newsletter and participated in its production.
The Newsletter is published with the financial support of the
Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic.
The MMI editorial staff reserves the right to edit, shorten, correct,
or not publish contributions of stories and photographs.

PH
O
TO

KA
RE
L
SÝ
KO

RA
M
A
N
IT
O
U
LI
N
IS
LA
N
D

PH
O
TO

KA
RE
L
SÝ
KO

RA
CH

RI
ST
IE

PI
TS
,T

O
RO

N
TO

Ú
N
O
R
20

22

"In the depth of winter, I finally learned
that within me there lay an invincible
summer."

– Albert Camus

https://www.instagram.com/masaryktown_toronto/
https://twitter.com/themasaryktown?lang=en
https://www.facebook.com/MasarykMemorialInstitute
https://www.masaryktown.ca

