
  

Východná Slovák 
Dancers: priniesli 
sme do Kanady 
lásku k 
slovenskému 
folkoru.

Folklórny život slovenských vysťahovalcov 
bol rovnako ťažký ako aj ich život po 
príchode do Kanady. Začínali z ničoho. V 
kufroch sú doniesli babkine obľúbené 
piesne, spomienky na zábavy v krčmách a 
hlavne lásku k folklóru.

Prvé vystúpenia tanečnej skupiny, vtedy 
volaná Dolina Dancers, boli organizované 
kostolom, a v roku 1984 rodičia a členy 
Grécko-katolickeho kostola v Toronte, 
vytvorili skupinu, ktorá by spestrila 
slovenský kultúrny život. 

“Nič nebolo pre nás ľahké, ale jednu vec na 
čo sme hrdi je, že vieme tvrdo pracovať a 
nevzdávať sa.”

Doing business  
in the Czech Republic

rollout along with the reduction of restrictions 
have contributed to the recovery which will be 
driven mainly by household spending 
supported by the stable labor market and a 
high level of private savings. The EU 
Commission approved Czech Republic’s 7 
billion EUR recovery and resilience plan which 
is built around six pillars: digital 
transformation, green transformation and 
physical infrastructure, education and the 

The Czech Republic has long been one of the 
fastest growing economies in Europe with the 
most favourable macroeconomic indicators 
such as per capita GDP and public debt. The 
country has been a regional industrial leader 
for more than a century and is very successful 
in attracting foreign direct investments. 

As with all countries, the Czech Republic's 
economy was impacted by the Covid-19 
pandemic along with its related restrictions 
and GDP fell by 5.6% in 2020. Vaccination 

The Czech Republic has long 
been one of the fastest growing 
economies in Europe.

Charles Bridge, Prague | Photo: Pixabay

The largest of Canadian investors appreciate the benefits of the stable 
and transparent business environment in the Czech Republic.
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Masarykův institut (MMI) vyhlašuje stipendijní program pro akademický rok 
2021–2022. Stipendia Masarykova institutu jsou určena kanadským občanům 
s českými a slovenskými kořeny žijícím v Ontariu, kteří jsou zapsáni v prvním 
ročníku na ústavech vyššího vzdělání, univerzitě nebo colleges. Záměrem 
tohoto programu je finanční podpora a ocenění studentů českého nebo 
slovenského původu, kteří mají nejen zájem, ale aktivně se účastní kulturního 
dění v českých a slovenských komunitách.

Stipendijní program Masarykova institutu byl založen v roce 1987 díky štědrým 
darům několika krajanů. Ačkoliv tento program nebyl vyhlašován každý rok, 
Masarykův institut doposud rozdělil stipendia ve výši 30 tisíc dolarů a členové 
ústavu jsou rádi, že takto mohou podpořit naši mladou generaci.

Podmínky: Žadatelé se musí kvalifikovat akademickým výsledkem nejméně 
80% (Ontario Scholar) v posledním ročníku středoškolského vzdělání a 
prokázat zájem a aktivní účast v české nebo slovenské komunitě. Příklady 
zahrnují schopnost vést konverzaci v češtině nebo slovenštině, účast v 
jazykové škole češtiny nebo slovenštiny, členství nebo účast v aktivitách 
komunitních spolků jako MMI nebo Sokol, účast v českých nebo slovenských 
zájmových skupinách (tanečních, hudebních, divadelních nebo 
náboženských).

Výše stipendia může být stanovena až do $ 1,000.

Vyplněné žádosti se vší potřebnou dokumentací musí být podána nejpozději 
do 31. října 2021. Detailní popis požadavků a žadatelský formulář můžete najít 
na webových stránkách MMI www.masaryktown.ca.

Děkujeme, že předáte tyto informace těm, kteří se mohou kvalifikovat a mít o 
tento program zájem.

STIPENDIJNÍ PROGRAM   
MASARYKOVA INSTITUTU 
PRO ROK 2021 – 2022 

For illustrative purposes only | Photo: Pixabay

Masarykův 
ústav 
doposud 
rozdělil 
stipendia ve 
výši 30 tisíc 
dolarů na 
podporu 
mladé 
generace.

EDITORIAL 

Milí čtenáři,

vítám Vás na stránkách druhého vydání elektronického 
zpravodaje Nový domov 2.0 neziskové organizace Masaryk 
Memorial Institute (MMI). Zpravodaj si klade za cíl informovat 
o dění v české a slovenské komunitě v Kanadě a bude 
vycházet měsíčně v elektronické podobě. Každý z Vás se 
může stát jeho odběratelem a mít tak přehled o aktualitách v 
komunitě. 

Měsíce červenec a srpen byly obdobím olympijského klání v 
Japonsku. Dlouho očekávaná olympiáda se nakonec 
uskutečnila a tímto mi dovolte pogratulovat všem Čechům, 
Slovákům a Kanaďanům za získané medaile. 

V tomto čísle jsme pro Vás připravili článek o podnikání v 
České Republice od Evy Jungmannové z agentury 
CzechInvest, zajímavý rozhovor s dokumentaristou a 
fotografem Vladimírem Kabelíkem, či příběh slovenské 
folklórní skupiny Východná Slovák Dancers. Za přečtení stojí 
také informace o nadcházejících volbách v České Republice 
a o tom, co dělat, pokud chcete jít jako občané ČR volit do 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Pandemie Covidu-19 vedla k utlumení většiny krajanských 
aktivit, vazby však nezpřetrhala a já věřím, že s koncem 
prázdnin se budeme moci všichni opět scházet a pomáhat 
propagaci české a slovenské kultury v Kanadě. 

Napomoci lepší propojenosti komunity má i tento zpravodaj. 
Proto se neváhejte zapojit i vy a kontaktovat nás v případě, 
že znáte zajímavou osobnost s českými a slovenskými 
kořeny, máte téma, o které se chcete podělit, nebo víte o 
zajímavé akci ve vašem okolí. Hledáme přispěvatele v 
českém, slovenském a anglickém jazyce!

Děkuji Vám za přízeň a těším se na Vaše komentáře.

Přeji Vám krásný zbytek prázdnin. 

S pozdravem 

Martina Tomšů, editor  Herb Dubsky – Secretary 
Masaryk Memorial Institute  
416 528-2140 
herb.dubsky@gmail.com

about:blank
http://www.masaryktown.ca
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”Folkor pre nás 
znamená identitu.  
Hovorí nám odkiaľ 
sme a pripomína 
príčinu 
prečo sme tu v 
Kanade.”

Po roku a pól dlhej prestávke kvôli pandémii Východná 
robí nábor tanečníkov a spevákov na nadchádzajúcu 
sezónu. Po rozhovore s veľmi odhodlanou pani 
Normoreovou sme si istí, že Východná Slovák Dancers 
nemožno zastaviť. 

Východná Slovák Dancers baví 
publikum s ich užasným a autentickým 
repertoárom už viac než tridsaťpäť 
rokov. Ich skupina tovrí viac ako 
štyridsať nadšených tanečníkov vo 
veku od päť do štyridsať rokov, ktorí 
majú skutočnú vášeň udržovať tradície 
slovenského folklóru. Pod vedením 
prezidentky Miriam Normore, Východná 
sa o svojej láske k slovenskému 
folklóru podelila s ludmi z Kanady, 
Spojenich štátov a Slovenska.

cvičia s plným nasadením a so slovenskou 
dušou.

Posledným dôkazom našej tvrdej práce bolo 
35 výročie založenia skupiny v Októbri 2019. 
Skoro dve a pól hodinový program, ktoré 
predstavili naše štyri skupiny veľmi potešil 
našu Slovensku komunitu.

Naši najmenší juniori riekankami a hrami 
pripomenuli jednoduchosť a krásu našej 
slovenskej reči. So strednej skupiny musím 
pochváliť našeho jedného chalana, Evan, ako 
vie krásne vytancovať všetky baby na pódiu 
Ale nič nebolo krajšie ako ked rodičia z 
Vintage skupiny tancovali so svojimi deťmi, z 
juniorskej alebo strednej skupine, na jedom 
spoločnom pódiu.

Hneď po oslavách 35 výročia, sme boli 
pozvaní zúčastniť sa veľkolepej súťaže na 
Slovesnku, Zem Spieva III. V Novembri 2019 
sme vycestovali na Slovensko a predstavili sa 
tancom z Horehronia. Na naše prekvapenie, 
postúpili sme do Marcového semifinálového 
kolá, a ktoré opäť malo byt na Slovensku.

Ako sa hovorí: človek mieni a Pán Boh meni!

Deň pred našich odletom, Slovensko 
uzatvorilo hranice. Smutná správa o hroznom 
vírusy obletela svet, ktorý sa na pár dni úplne 
zastavil. Po Marcovom zsrušenie svitla ešte 
nádej, že Covid-19 utlmí svoje vyvádzanie a 
tanečníci budú môcť vycestovať na 
Slovensko v Decembri 2020. Prišiel 
December a náš sen sa roztopil ako prvý 
sneh.

Plánovanie budúcnosti nielen Východnej ale 
aj celého sveta bolo zrušené, prerobené a 
presmerovane. Ale svitá nám na lepšie časy, 

Na začiatku to bolo iba niekoľko deti. 
Postupne sa skupina rozširovala o nových 
členov. Kroje si museli rodičia pre svoje deti 
vyrobiť samy, po domácky – jedna mamka 
ušila nohavice a druha sukne. Počas prvých 
rokoch naši tanečníci účinkovali na lokálnych 
slovenských piknikoch, stretnutiach a 
programom na kostolných akciách.

V roku 1985 zmenila skupina meno na 
Východná Slovák Dancers a súčasne 
Východná pozostáva z 50 členov, ktorí sú 
začlenení do štyroch tanečných skupín:

Juniori 5-10 rokov 
Intermediate 10-16 rokov 
Seniors 16-30 rokov 
Vintage skupina nad 30 rokov

Keďže sa skupina rozrastala, bolo potrebné 
pozvať choreografov a ľudí z fachu z rodného 
Slovenska. Spolupráca s Jánom Blahom, 
Stefanomtefanom Kocakom, Danou Blahovou 
a Lukášom Cabalkou vyzdvihla tanečnú 
úroveň Východnej Slovák Dancers. Podľa 
môjho názoru naši tanečníci vedia tieto 
úžasne tance odtancovat na najvyššej úrovni 
a môžu sa kľudne porovnávať so súbormi 
pôsobiacimi na Slovensku – naše decká 

a dúfame, že naše stretnutia a nácviky opäť 
rozbehneme už v tomto Septembri. Folkor pre 
nás znamená identitu. Hovorí nám odkiaľ sme 
a pripomína príčinu prečo sme tu v Kanade.

Nič nebolo pre nás ľahké, ale jednu vec na čo 
sme hrdi je, že vieme tvrdo pracovať a 
nevzdávať sa.

Ak folklór je to, čo Vám prináša radosť, radi 
by sme vás pozvali medzi nás.  Dvere do 
folkolristickeho sveta sú vždy otvorené 
(samozrejme sprevádzané všetkými 
lokálnymi hygienickými opatreniami). Ak 
moznosti dovolia radi by sme vytvorili 
spevácku skupinu. Čím viac nás bude, tým 
veselšie sa nám bude spievať.

Viac info o našich tréningoch, vekových 
skupinách a čase kedy nacvičujeme už 
čoskoro nájdete na www.východná.com alebo 
FB a Instagram.

Už sa na vás všetkých tešíme.

Východná Slovák Dancers: priniesli sme 
do Kanady lásku k slovenskému folkoru

Východná Slovák Dancers  | Photo: Ondrej Mihál

Východná Slovák Dancers  | Photo: Ondrej Mihál

https://www.youtube.com/channel/UCfP78U_HVDkevMMjWNdsx-w
about:blank
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“The Czech Republic offers many investment and 
research opportunities for Canadian companies, 
particularly in the field of artificial intelligence, smart 
mobility, ICT, aeronautics and space, clean tech and 
advanced manufacturing.”

DOING BUSINESS IN THE 
CZECH REPUBLIC

labour market, R&D and innovation, public administration, as well as health.

Since 1993, the country has received a total of 171.3 billion USD worth of Foreign 
Direct Investment or FDI (according to data provided by the Czech National Bank as 
of 2019); Germany, Czech Republic's main business partner, represented the largest 
amount. A survey shows that 92% of the German companies are satisfied with their 
investment in the Czech Republic and would select the location again, mainly 
because of its strategic location, EU membership, productivity and motivation of local 
employees as well as quality and availability of local suppliers.

Among the largest Canadian investors who appreciate the benefits of a stable and 
transparent business environment which is found in the Czech Republic are Magna 
International, KSR, Bombardier Transportation, Bell Helicopter, OMERS or CGI. Most 
of them have successfully expanded their local activities and some have even opened 
new locations within the Czech Republic.

In the Ease of Doing Business Index, 2020 ranks the Czech Republic as 41st, the 
most problematic obstacle is dealing with construction permits which can very often 
be lengthy and difficult to administer. That’s why recently the Czech government 
approved a new Construction Law in order to centralize decision making and speed 
up permit procedures.

Another challenge for new investors can be the Czech labour market which has been 
very dynamic in recent years. Despite the current pandemic, unemployment has long 
been one of the lowest in the European Union, with 3.9% as of May 2021. Although 
pressure from the market to increase wages was very high before the pandemic, 
employers in most industries have resisted this pressure and the average wage in the 
Czech Republic is still only one-third of that in Germany. After the restrictions were 
lifted, the demand for new staff started to grow again, resulting in companies looking 
for different ways to attract new candidates. Talent management has become crucial, 
especially for technology companies, but if  a new investor has the right strategy, they 
will succeed in finding world-class, loyal talent in the Czech Republic.

In the past years, the Czech Republic has  made tremendous progress in 
technological development and has been  able to increase the innovation and export 
potential of local small and medium-sized companies. The CzechInvest agency is 
about to launch a new Technological Innovation project which will support over 300 
startups from 7 key areas: future mobility, artificial intelligence and IT, creative 
industries, sustainability and eco-innovation, space technologies, nuclear and particle 
physics, as well as smart solutions to fight crises.

This all creates many opportunities for new investments and international 
partnerships.

The author is the Investment Specialist at the CzechInvest in Toronto. 

UPCOMING 
EVENTS

August 22, 11am - 12pm | Virtual
The Gold Standard: Glittering Footwear From 
Around the Globe
Free. www.batashoemuseum.ca

Sept 19, 3pm - 5:30pm | Virtual
Virtual Cooking Class - Beef Goulash and 
Latkes. 
 
Masaryk Memorial Institute, $10 members/ $20 
non-members. www.masaryktown.ca 

Brněnské výstaviště  | Photo: Pixabay

Continue reading from page 1

The Czech Investment and Business 
Development Agency CzechInvest is 
part of the Czech Consulate in 
Toronto and provides a wide range of 
services to Canadian companies who 
consider locating its operations in 
the Czech Republic or look for 
business or research partners.

August 15, 3pm - 5pm | Virtual
Virtual Cooking Class - Pork Roast and 
Sauerkraut. 
 
Masaryk Memorial Institute, $10 members/ $20 
non-members. www.masaryktown.ca 

https://www.czechinvest.org/cz/Kontakty/Zahranicni-zastupci/Kanada-Generalni-konzulat-Ceske-republiky-v-Torontu
http://www.masaryktown.ca
http://www.batashoemuseum.ca
http://www.masaryktown.ca
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Když přišel do Kanady v roce 1982, najít práci v oboru nebylo 
jednoduché, byl “overqualified” a chyběla mu kanadská pracovní 
zkušenost. Dnes je uznávaným kanadským režisérem 
dokumentárních filmů, scénáristou, producentem, profesorem a 
fotografem. S Martinou Tomšů mluví o svých začátcích v Kanadě, 
o dokumentárním filmu, fotografii a ostrově Manitoulin. 
“Dokumentární film pro mě byla cesta, jak posunout tento svět na 
lepší stranu. Fotografie je dnes mým krásným vysvobozením a 
ostrov Manitoulin místo, kde si dobíjím baterky.”

Vladimír Kabelík je absolventem 
pražské FAMU. Emigroval do 
Kanady v roce 1982 a v době 
emigrace měl za sebou již řadu 
krátkých filmů, pět z nich 
oceněných. Pracoval v České 
televizi, divadle a rádiu. Jeho 
životem se prolíná dokumentární 
film a fotografie a tyto dva své 
největší koníčky spojil nejednou v 
dokumentárním filmu o 
fotografech jeho doby. 
V letošním roce 
oslavil své 70. 
narozeniny.  Do 
České republiky 
jezdí pravidelně, 
ale jeho srdce je 
nyní na 
kanadském 
ostrově Manitoulin, 
kde nalézá 
vytoužený klid a 
inspiraci pro další práci. 
Patří nepochybně k významných 
osobnostem naší krajanské 
komunity v Kanadě, a tak jsem ho 
požádala o rozhovor. 

Pane Kabelíku, člověk by řekl, že 
s takovou bohatou 14letou 
profesní historií v době 
emigrace Vás v Kanadě museli 
přivítat s otevřenou náručí? Jaké 
byly první dojmy z Kanady? 

Přivítali mne zde všichni mile, i 
když ne zrovna s otevřenou náručí. 
Největší problém byl, že jsem byl v 
mnoha případech “overqualified”. 
Ten druhý největší problém zase 
byl, že jsem neměl žádnou 
kanadskou pracovní zkušenost. Byl 
to nějakou dobu takový bláznivý 
kolotoč. Ten okamžitě zmizel, když 
jsem natočil svůj první krátký film 
pro CBC – The Nature of Things. 

Opravdový 
dokumentarista je 
trošku naivní 
snílek v tom, že si 
volí 
dokumentaristiku 
nikoli proto, aby 
zbohatnul, ale 
protože věří, že 
každý film je 
taková kapička, 
která posune svět 
na tu lepší stranu.

Pak už nikdo nic nenamítal. Byla 
za tím tvrdá práce, ale i trocha 
štěstí. 
 
Jak jste se dostal k 
dokumentárnímu filmu? 

Já jsem se narodil do rodiny 
filmařů. Můj děda za první 
republiky vyprodukoval řadu 

dobrých hraných filmů. Můj 
táta byl zase režisérem 

populárně-vědeckých 
filmů a televizních 
pořadů. Takže já byl 
filmem obklopen 
skutečně, jak se 
říká od kolébky. Ale 
asi právě proto jsem 

si nebyl úplně jistý, 
jestli v té rodinné 

tradici mám pokračovat. 
V dětství jsem chtěl být 

doktorem – asi proto, že táta 
natočil řadu lékařských filmů a já v 
některých i hrál. Na gymnáziu jsem 
zase vážně uvažoval o žurnalistice 
nebo fotografii. V té době se moje 
fotky totiž už začaly objevovat v 
různých časopisech. No, ale 
dokumentární film to nakonec 
všechno přebil. Asi právě kvůli 
invazi do Československa v roce 
1968. A potom i v tom smutném 
období okolo smrti a pohřbu Jana 
Palacha jsem pochopil, že umím a 
tudíž i musím vyprávět příběhy.
 
Jak se Vám studovalo na FAMU 
v komunistickém 
Československu?

FAMU byla za komunismu ta 
primární (byť ne úplně jediná) 
cesta jak se stát filmařem. No a 
kdo už se tam dostal, tak měl 
velkou šanci, že se někde uchytí. 
Když se dívám nazpátek, tak 
musím přiznat, že my FAMÁCI 
jsme byli dost rozmazlené 
panenky. Na americkém kontinentě 
je filmových škol mnoho, jsou 
poměrně drahé a konkurence je 
tvrdá. Nikdo nemá nic zaručeno a 
nikdo si na primadonu nemůže ani 
zkoušet hrát.
  
Na jaký Váš dokumentární film 
vzpomínáte nejvíc?

Dá se říci, že na všechny. 
Opravdový dokumentarista je 
trošku naivní snílek v tom, že si 
volí dokumentaristiku nikoli proto, 
aby zbohatnul, ale protože věří, že 
každý film je taková kapička, která 
posune svět na tu lepší stranu. 

“Dám hodně na 
instinkt. Člověk 
ho nikdy nesmí 
otupit tím, že by 
chtěl vědět 
všechno.”

-Josef Sudek

“

ROZHOVORY 
SE ZAJÍMAVÝMI 
OSOBNOSTMI 
VLADIMÍR 
KABELÍK

Photo: @veloimages

Martina Tomšů

Máte filmy, které jsou krátké, ale 
přitom z nich máte krásný pocit. 
Film, který byl skutečně malinký, 
ale bylo to jedno z nejkrásnějších 
natáčení, které jsem kdy zažil, byl 
dokument “Every Day’s Little 
Pleasures” z mé televizní série 
Něžné Duše (Tender Souls). Ten 
seriál byl o lidech, kteří nejsou 
nikterak známí, ale dělají něco, co 
má význam pro někoho jiného – v 
tomto případě se jednalo o adopce 
postižených dětí. Když jsem chtěl 
asi po patnácti letech natočit druhý 
díl, již o něj nebyl v televizi zájem. 
Místo toho mi nabídli, ať natočím 
několik epizod o ženách slavných 
hokejistů NHL. Protože každý 
pořádný hokejista musí dnes mít 
za ženu pěknou kočku, která je 
buď modelka nebo zpěvačka. 
Dnes chtějí všechny televize točit 
reality TV nebo show, kde by se 
dalo skákat, běhat a chodit v 
bikinách. Já to respektuji, ale není 
to můj žánr.  

V Kanadě jste začínal jako 
filmař, jak jste se dostal k 
fotografii? 

S fotografií jsem začínal ještě před 
filmařinou. I když jsem se vždycky 
snažil o výtvarnou fotografii, musím 
přiznat, že tady v Kanadě mi 
fotografická zkušenost velmi 
pomohla nejen při mé brzké 
spolupráci s agenturou Avatar, ale i 
později při mých začátcích na 
Sheridan College. Dnes je pro mě 
fotografie “krásným 
vysvobozením”. Život se mění a 
jsou momenty, kdy potřebujete najít 
vnitřní klid. Ve filmařině se klid najít 
nedá, protože tam děláte se 
spoustou dalších lidí, byť 
úžasných. Fotografickou kameru si 

Photo: V. Kabelík Spirit of Manitoulin Island Virtual Exhibition

Generace”70

https://vladimirkabelik.com
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ale můžete vzít do ruky a jít někam, kde je moře, nebo hory a jste tam 
úplně sama.  

V současné době se často vracíte na ostrov Manitoulin, kterému jste 
také věnoval celý cyklus fotografií. Ostrov je také jedno ze 
spirituálních center původních obyvatel Ameriky. Vnímáte to 
podobně? Spiritualitu tohoto místa? 

Naprosto! Oni spiritualitu cítí a chápou daleko líp než třeba Evropani. A 
samota je krásná! Na Manitoulinu je to pohlazení pro duši. K tomu ještě to 
nádherné jezero Huron. Moje fotografie ta místa sice nějak ukazují, ale 
skutečný vjem je daleko hlubší, opravdu spirituální. Asi to bude i tím, že na 
ostrově Manitoulin narazíte na člověka buď náhodou, anebo protože jste 
se k tomu sama rozhodla. Je to asi jediné místo na zemi, kde si ještě 
nějak dokážu dobít své už hodně opotřebované baterie.  

Jak dlouho čekáte na ten pravý záběr?

Teď Vás asi překvapím, ale u mnoha záběrů mě to osud přihrál sám. 
Často se mi stalo, že jsem šel s fotoaparátem a najednou vidím něco, co 
jsem nečekal. Poprvé jsem si to uvědomil v Praze v roce 2000. V klidu 
jsem scházel Chotkovou ulicí na Klárov a měl jsem ve fotoaparátu 
poslední snímek. Scházím a koukám na zeď u Klárova a tam šla velmi 
módně oblečená dáma. Já si říkám, to je teda bizarní kombinace. To si 
musím vyfotit. Tam jsem si poprvé uvědomil, že to bylo, jako by to tam pro 
mě někdo skutečně připravil. Nejsem ten typ, který byl se příliš připravoval 
na záběr. Nemám chytré aplikace, které by mi říkaly, kde a kdy bude 
nejlepší světlo.

Jak se díváte na dnešní digitální fotografii?

Já naprosto respektuji pokrok a s tím spojenou digitální fotografii. Nejsem 
nostalgický. Digitální fotografie mi dovolí kontrolovat každý moment mého 
obrazu, což šlo s filmem také, ale uměli to jenom mistři. Ale fotoaparát je 
pro mě už rok od roku nějak těžší... 

Co byste dnes doporučil mladým českým umělcům, kteří se zde v 
Kanadě snaží prosadit? Jak se dnešek liší od dob Vašich začátků? 

Mladým vůbec nezávidím. Mají to bezesporu těžší než jsem to měl já – 
tedy pokud hodlají zůstat věrní svému umění a svému přesvědčení. Ten 
druhý faktor je internet. Pro náš dnešní život je nezbytný, ale před digitální 
revolucí se prostě muselo klepat na dveře. A co jsem se jich naklepal. A 
když se nějaké ty dveře otevřely, tak jste prostě narazila na živého 
člověka. A ten člověk s Vámi mluvil, nějak si Vás v duchu očichal, a tak 
vznikaly první pracovní příležitosti i pozdější přátelství. Dnes místo toho 
přes email dostanete zcela neosobní dopis přepsaný ze šablony a plný 
frází. A tím mnohdy šance dnešních mladých lidí končí. Jak říkám, vůbec 
jim nezávidím.  

Můžete krátce pohovořit zatím o Vaší poslední výstavě v rámci 2021 
Scotiabank Contact Photography Festival? Slyšela jsem, že výtěžek z 
výstavy putoval na podporu nemocnic na ostrově Manitoulin a u Vás 
doma v Oakville. Co chystáte dál?  

Ano, daroval jsem nemocnicím zatím dvanáct fotografii, které vznikly na 
ostrově Manitoulin. Některé budou viset na stěnách v oddělení paliativní 
péče a některé budou vydraženy v aukcích. 
Co chystám dál? Nevím. Covid-19 napáchal mnoho zla taky v uměleckém 
světě. Mnoho galerií navždy zavřelo své dveře. Prostě tu pandemii 
nemohli finančně utáhnout. Ještě nedávno jsem uvažoval o vydání své 
druhé fotografické knihy, tentokrat o ostrově Manitoulin. Ale bez vlivného 
sponzora to dnes už nejde. Nicméně nenaříkám, protože každá generace 
před námi to měla mnohem horší. Ono zase nějak bude. Třeba tuhle fotku 
jsem udělal před 52 lety – a pořád nám má co říct...

Třeba tuhle fotku jsem udělal před 52 lety – a pořád nám má co říct...

V klidu jsem scházel Chotkovou ulicí na Klárov a měl jsem ve fotoaparátu poslední snímek…..
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In 2020, the Czech Republic commemorated the 400th anniversary of the Battle of White Mountain, a decisive battle that started the re-
Catholicization of the Czech lands and ensured nearly 300-year rule of the Habsburgs. 

On 19 June 2021, the Masaryk Memorial Institute (MMI) in cooperation with the Toronto branch of the Czech and Slovak Association of 
Canada (CSSK) organized a commemorative event to mark the Battle of White Mountain and subsequent execution of 27 leaders of the 
insurrection.

On November 8, 1620, a battle 
took place at the Renaissance 

summer lodge Hvězda, named for 
its unique star-shaped ground 

plan. The Catholic League, 
Habsburg Emperor Ferdinand and 
his allies clashed with an army of 
Protestant, mostly Bohemian 
lords who launched an 
uprising against the 

growing 
oppression of 

non-Catholics. 
This rebellion 

started in 
1618 with the 

defenestration 
of two officials 
and was in fact 
the beginning of 

the Thirty Years’ 
War.


The battle was lost in less 
than two hours; the Protestant 

army, composed mostly of poorly 
paid mercenaries surrendered; 

only the Moravian battalions 
fought to the last man. The 

rebellion was put down.

The Bohemian/Protestant lords 
made many mistakes: e.g. they 
elected a foreigner, Frederick of 

the Palatinate as king of 
Bohemia, they had a paid army, 

and they hoped wrongly for help 
from England. After the battle, the 
king fled with his family, including 

the little prince Rupert - and 
nobody even tried to defend 
Prague. Chaos, loss of vast 

wealth, looting and pillaging by 
the imperial troops followed. 
Leaders of the rebellion were 

gradually arrested.

The punishment was 

extraordinarily cruel even by the 
standards of the time, and was 

intended to serve as a deterrent 
against any resistance to 

Habsburg rule.


THE BATTLE OF WHITE 
MOUNTAIN AND ITS 
CONSEQUENCES  
by Barbara Sherriff

On June 21, 1621, 27 leaders, 
mostly Bohemian aristocrats, 
burghers and high officials, were 
executed on Prague’s Old Town 
Square using various methods – 
beheading and hanging. Among 
those convicted were the 
nobleman Joachim Andreas von 

Schlick, the politician and 
diplomat Václav 

Budovec, the writer 
Kryštof Harant, the 
physician Ján 
Jesenius and 
others. It is said 
that all the 
convicts faced 
their fate with 

bravery. No one 
tried to save their 

life by pleading for 
mercy or by last minute 

conversion. This helped them 
atone for past mistakes and 
made them heroes in the eyes of 
public opinion. 

Their property was confiscated 
and used to reward those loyal to 
the Habsburgs - mostly foreign 
aristocrats. Other Protestants 
saved their lives by converting to 
Catholicism and forfeiting their 
wealth. Thousands of others fled 
into exile, often the intellectual 
elite, such as the scholar 
Comenius or the artist Václav 
Hollar, who later became famous 
in London.

The Czech state ceased to exist. 
It disappeared from the map for 
300 years. The Czech language 
ceased to be the official language 
and was pushed to the margins of 
society. The people were 
subjected to Germanization, 
serfdom and conditions for the 
peasantry worsened. It can be 
argued that the consequences of 
the lost Battle of White Mountain 
are still felt today.

https://www.masaryktown.ca/park
https://www.praguerestaurant.ca
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DŮLEŽITÉ TERMÍNY A DATA PRO VOLIČE NA GK TORONTO 
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky: 7. a 8. října 2021 
Poslední termín k zapsání do zvláštního seznamu voličů GK Toronto: 29. srpna 2021
KDY? 7. a 8. října 2021 
"Vhledem k časovému posunu se uskuteční hlasování na zastupitelských úřadech 
ČR na území Kanady a USA již	ve	čtvrtek 7. října a v pátek 8. října 2021,	tedy	o	den	
dříve než v ČR. Oba dny hlasování začíná ve 14.00 hodin a končí ve 21.00 hodin 
místního času. K odpečetění volební urny, sčítání hlasů a odeslání výsledků Státní 
volební komisi v ČR ale dochází až v okamžiku uzavření volebních místností v ČR. 
KDE? Volební místnost GK Toronto
Adresa: 2 Bloor Street West, # 1500, 15. patro, Toronto, ON, M4W 3E2. Je možné 
volit pouze osobně. 
KDO může volit? 
Voliči zapsaní ve zvláštním seznamu voličů GK Toronto a držitelé voličského 
průkazu. 
KAM volíme? Ústecký kraj.
Státní volební komise proto dne 7. ledna 2021 určila losem ÚSTECKÝ 
KRAJ krajem, kterému budou při volbách do Poslanecké sněmovny podřazeny 
všechny zvláštní volební okrsky v zahraničí. Volič tedy v den voleb obdrží na GK 
Toronto kompletní sadu hlasovacích lístků pro všechny kandidáty a volební 
uskupení v Ústeckém kraji.

DALŠÍ DŮLEŽITÁ DATA
29. srpna 2021 – konečný termín k zápisu do zvláštního seznamu voličů (ZSV) 
vedeného u GK Toronto. 
O zápis do ZSV může občan ČR žijící v oblasti jurisdikce GK Toronto (Alberta, 
Manitoba, Saskatchewan a většina Ontaria - konkrétní okresy viz odkaz) požádat 
následujícími způsoby: 
1/ osobně na GK Toronto nebo na honorárních konzulátech v jeho jurisdikci, tj. na 
GHK v Calgary nebo HK ve Winnipegu – je nutné předložit doklad o občanství ČR 
(např. cestovní pas nebo občanský průkaz) a doklad potvrzující bydliště v rámci 
jurisdikce (např. kanadský řidičský průkaz); 
2/ poštovní zásilkou na GK Toronto – k žádosti o zapsání do ZSV je nutné přiložit 
kopii dokladu o občanství ověřenou notářem, podpis žadatele na žádosti ale ověřen 
být nemusí! I zde je nutné přiložit doklad o bydlišti v rámci jurisdikce. 
Žádost o zapsání do ZSV nemá zákonem daný přesný formulář. Pro lepší 
přehlednost a Vaše pohodlí vypracoval generální konzulát vzor žádosti. 
Od 23. září 2021 do 6. října 2021 (případně do 1. října, viz níže) – možnost získat 
voličský průkaz. 
Voličský průkaz budete potřebovat, pokud jste zapsáni v ZSV na GK Toronto, ale 
během voleb se budete nacházet v ČR nebo jiné zemi, a přesto se budete chtít 
voleb zúčastnit. S voličským průkazem lze volit v jakémkoli volebním okrsku v ČR a 
na všech zastupitelských úřadech ČR v zahraničí. O voličský průkaz je možné žádat 
již nyní osobně na GK Toronto, a to do 6. října 2021 (GK ale může voličský průkaz 
dle zákona vystavovat až od 23. září 2021). Pokud budete žádat poštou, musí být 
na GK zásilka doručena do 1. října 2021. O voličský průkaz se v jurisdikci žádá 
pouze na GK Toronto, nikoli prostřednictvím honorárních konzulátů. Žádost, jejíž 
forma je volná, musí obsahovat notářsky ověřený podpis.
Závěrem 
Pokud máte dotazy, které tento článek nezodpověděl, napište na GK Toronto na 
emailovou adresu toronto@embassy.mzv.cz. Do předmětu uveďte VOLBY 2021.

V den voleb si nezapomeňte sebou do volební místnosti vzít svůj doklad o 
občanství! Bez jeho předložení volební komisi dle zákona nelze hlasovat. 
Nora Marešová, vedoucí konzulárního a vízového úseku na GK Toronto

VOLBY
DO POSLANECKÉ 
SNĚMOVNY 
PARLAMENTU ČR
2021
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky proběhnou na zastupitelských úřadech 
v Kanadě již ve dnech 7. a 8. října 2021

Dámy a pánové, milí spoluobčané. 
Dovolte mi, abych vyzval všechny z vás, kteří v době 
voleb budete v Kanadě, kteří můžete a chcete volit ve 
volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republice, abyste si ověřili, zda jste zapsáni na 
zvláštním seznamu voličů. Pokud ne, tak jedním 
z míst, kde toto můžete učinit, je Generální konzulát 
České republiky v Torontu. Zápis do zvláštního 
seznamu voličů je ovšem třeba provést nejpozději do 
29. 8. 2021.
Vzhledem k tomu, že nebyl schválen volební zákon, 
který by umožnil volit korespondenčně, rád bych věřil, 
že tomu tak bude letos naposledy, je nutno volit 
osobně. V zahraničí to znamená na jednom ze 
zastupitelských úřadů České republiky. V Kanadě jsou 
tyto úřady dva. Zde v Torontu to je Generální konzulát 
ČR na 2 Bloor Street West, a dále v Ottawě to je 
Velvyslanectví ČR.
Pro všechny z nás, kteří jsme v době voleb občany 
České republiky, a kteří chceme a budeme volit 
v Kanadě, je zapotřebí již nyní učinit první krok. 
V tuto chvíli je důležité si ověřit, zda jsme zapsání ve 
zvláštním seznamu voličů, který je v našem případě 
uložen na Generálním konzulátu ČR. Pokud 
nebudeme v tomto seznamu zapsáni nebo nebudeme 
mít ve dnech, kdy proběhnou volby, u sebe voličský 
průkaz, který se ovšem vydává osobně v České 
republice v místě bydliště, nemohli bychom se voleb 
zúčastnit. Řada z vás, kteří žijete v Kanadě delší dobu 
a chodíte volit, jste v seznamech zapsáni z minulosti.
Ti z nás, kteří v seznamu zapsáni dosud nebyli a 
budou chtít u nás volit, tak musí učinit osobní návštěvu 
na Generálním konzulátu České republiky v Torontu, a 
to nejpozději do 29. 8. 2021. Další možností je poslat 
písemnou žádost o zapsání, ovšem doprovozenou 
ověřenými kopiemi příslušených dokumentů, nebo se 
nechat zapsat prostřednictvím jednoho z honorárních 
konzulátů České republiky na území Kanady.
Podrobnější informace naleznete na naší webové 
stránce, www.mzv.cz/toronto nebo se na náš úřad 
můžete obrátit prostřednictvím emailu nebo telefonu.  
Děkuji Vám a prosím všechny ty, kterým to situace a 
čas umožní, aby možnosti volby využili.
S pozdravem a přáním hezkého zbytku léta
Petr Buriánek
Generální konzul České republiky
Toronto

VOLBY 2021

Photo: Pixabay

Do 29. 8. 2021 je zapotřebí uzavřít zvláštní seznamy voličů, které jsou 
vedeny na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí.

http://www.mzv.cz/toronto
https://edit.mzv.cz/preview/194580-460892-MZV/cz/konzularni_informace/index.html
mailto:toronto@embassy.mzv.cz
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held many positions with the company during that time. My 
final position was Business Manager for the Marketing 
Communications Team. With my nose in Excel 
spreadsheets all day, forecasting revenue and assigning 
dollars to bodies was leaving me rather uninspired. I’ve 
always had a passion for baking (moc se mi líbilo péct 
bábovky). I decided to start my own business - coupling my 
desire to be creative with my entrepreneurial abilities - 
Monika Bakes Custom Cakes was born and has been 
operating for the past 11 years.

 I recently made the decision that this would be my last year 
and I am looking forward to the next chapter, namely 
retirement and to embrace that which fills my heart- nature 
and my love of music. Fun Fact:  I am an avid guitar player 
who loves to sing.
If life has taught me one thing, stay true to your roots and 
your tree will have many branches. You can always prune 
at your own discretion. Život je krátký. Dělejte to, co máte 
rádi.

Monika Faltejsek

MEET
MMI
MEMBERS

Introducing a New Board 
Member 
Monika Faltejsek

“If life has taught me one thing: 
stay true to your roots and your 
tree will have many branches. 
You can always prune at your 
own discretion. Život je krátký. 
Dělejte to, co máte rádi.” 

I was born in then Czechoslovakia in 1967. My parents 
fled to Germany during the 1968 revolution and then to 
Canada in 1970. Two suitcases in hand, my mother and 
father had the daunting task of making home in a foreign 
land. We only spoke Czech at home and my parents did 
not speak any English.

My first introduction to the Czech community in Toronto 
was through Masaryktown. It was a venue for my parents 
to gather with other Czech families. I attended summer 
camp at Masaryktown where I made many friendships 
that I still maintain to this day.

My family moved to Calgary, Alberta in the late 70’s. After 
I graduated from high school in Calgary, I decided that I 
wanted to attend York University in Toronto. I had a 
passion for understanding human behavior and chose to 
study Psychology.  I also developed an attraction to 
Philosophy and came to a realization - late in my third 
year - that Psychology was not for me after all. 

Driven with the desire to complete my degree, I finished 
my term at York and graduated with an honours B.A. in 
Psychology with no real direction of what was next. I felt 
at that time (certainly confused by existential angst) that I 
was done with school. During my 4-years at York 
University, I worked part-time as a Teller at the TD Bank 
as well as at the Czechoslovak (Toronto) Credit Union, 
as well as a data-entry clerk for The 
Printing House Ltd. Yes, three jobs all 
while going to school!

Upon graduation, I was offered a full-
time job with The Printing House (TPH). 
I spent the next 15 years growing up in 
the world of what was then called 
“desktop publishing” learning everything 
there was to learn about pr in t 
production (I even ran a printing press!). 
In the first five years I was promoted to 
management and then spent the next 
ten years managing different locations 
(TPH at the time had over 50 branch 
locations across Canada that were fully 
networked).

Customer service is something I 
strongly value and is what I believe 
separated me from my competition in 
business – and was also what led me to 
my next chapter.  I was hired by a 
customer, who was the operations 
director for a large Marketing 
Communications company called Maritz 
Canada (now called Bond Brand 
Loyalty). I was there for six years and 

BINGO SOCIAL! 
Presents 

A FREE* Membership Appreciation Event 
Prizes and refreshments are included!   

When:  Saturday September 25th,               
               starting at 2pm 
Where:  Masaryktown (event tent) 
                    450 Scarborough  Golf Club Road 
 
 Details of how to RSVP on 

www.masaryktown.ca 
 
Reservations are required as space is limited. 
Alternatively you can RSVP by calling the MMI  
office at: 416-439-4354 

* Please note that this is a FREE event for active MMI Members only (plus 1 guest). Membership 
applications are available on MMI’s webpage, through the MMI Office or at the door. 

https://www.masaryktown.ca
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„Národ, čo nectí 

svoju históriu, 

nemá 

budúcnosť…“

- M. R. Štefánik

Masaryk 
Memorial  
Institute

BIRTHDAY

SMUTEČNÍ
OZNÁMENÍ

S hlubokým zármutkem v srdci 
oznamujeme přátelům Nového 
Divadla v Torontu, že v pondělí 
26. července 2021 nás ve věku 
77 let navždy opustil kamarád 
Ivan Rázl. Rodák z Moravy 
pyšný na své moravské kořeny, 
aktivní člen souboru od jeho 
vzniku. 
Miloval poezii, historii, hudbu, 
zpěv především a jeho pracovní 
láskou byly mosty. S Ivanem 
byla vždy úžasná legrace. Byl 
neuvěřitelně skvělý vypravěč 
příběhů ze svého pestrého 
života. Dokázal si najít přátele 
po celé zeměkouli.  
Ivan byl manžel, otec a hrdý 
dědeček.   
Nejen že byl velice kulturně 
založený, ale byl také úspěšný 
podnikatel a měl registrováno 
několik patentů. Je neuvěřitelné, 
že již není mezi námi.

A very happy birthday to Mr. Josef 
Janoda who turned 91 on July 17. 
Congratulations!
Happy birthday to Mrs. Dagmar 
Stafl who turned 95 on July 28. 
Congratulations!
Congratulations to George 
Sabol’s 100th birthday on August 
18. Happy birthday George!

DLOUHOLETÝ ČLEN SOKOLA JAN 
JANKŮ LETOS OSLAVÍ 100. NAROZENINY 

Za čtyřicet let v Kanadě jsem 
měla možnost poznat celou řadu 
významných krajanů, ale až nyní 
jubilanta, jehož jsem sice znala, 
ale nevěděla jsem, že příští 
měsíc oslaví své 100. narozeniny. 
O to víc mě těší, že je to člověk, 
jehož rodina je mi velmi blízká. S 
dcerou vzácného jubilanta Janou 
jsem chodila na základní školu až 
do chvíle, kdy Janiččina rodina po 
sovětské invazi v roce 1968 
emigrovala do Kanady.
Pan Jan Janků se narodil 28. 8. 
1921 ve Stratově u Nymburka. 
Vystudoval práva. Jeho 
nejvzácnější vzpomínkou na 
studentská léta je 
nezapomenutelný zážitek, v 
němž se osobně setkal v Lánech 
s prezidentem Osvoboditelem, 
Tomášem Garrigue Masarykem. 
Vzhledem k tomu, že mluví 
plynně několika jazyky, pracoval 
po ukončení studií mimo jiné jako 
překladatel převážně z 
německého jazyka. Za Druhé 
světové války byl pan Janků 
totálně nasazen do továrny 
Mercedes ve Stuttgartu, kde se 
vyráběly součástky do letadel. 
Zde měl veliké štěstí, že při 
četných náletech vyvázl bez 
úhony a mohl se vrátit bezpečně 
zpět do vlasti.
V roce 1947 se při tanci v 
pražské Lucerně seznámil se 
svou nastávající manželkou, 
kterou si o rok později vzal. Se 
svou životní láskou, se kterou má 
dvě dcery, je tedy ženat 
úctyhodných třiasedmdesát let.
Po příchodu do Kanady žila 
rodina na několika místech. 
Nejdříve v ontárijském Drydenu, 
později v Thunderbay a ještě 
později se rodina přestěhovala do 
Toronta, kde žije dodnes.
Pan Janků pracoval, mimo jiné, v 
tiskárně Moravia Press, kde byla 
též tištěná i některá krajanská 
periodika. Později přešel pracovat 
do LCBO jako výpočetní úředník, 
kde pracoval až do odchodu do 
důchodu.
Po příchodu do Toronta se pan 
Janků zapojil do Sokola, jehož byl 
od malička příslušníkem a 
torontský Sokol po dobu šesti let i 
vedl.

Jelikož svět je plný náhod, tak 
dílem jedné z nich se pan Janků 
dozvěděl, že žiji v Kanadě. Po 
pádu železné opony se pan 
Janků v Praze seznámil s mým 
otcem, jehož do té doby neznal a 
tatínek mu řekl, ze někdejší 
spolužačka jeho mladší dcery 
Jany, žije také v Kanadě. A aby 
toho nebylo snad málo, tak starší 
dcera pana Janků Mirka, byla 
spolužačkou mé starší sestry 
Jarky.
Za sebe i Masarykův institut přeji 
vzácnému jubilantovi hodně 
zdraví s Božím požehnáním a 
ještě mnoho spokojených let 
zaslouženého odpočinku.

Věra Rippl
Členka ředitelské rady 
Masarykova institutu
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Bike Trails of Toronto 
and Ontario by Michaela Hoferica

Summer may be slowly coming to a close, 
with shorter days, cooler evenings, and back-
to-school just around the corner, but there’s 
still plenty of time to enjoy the outdoors – 
especially on two wheels! 

Luckily, Toronto and its surrounding areas have many great 
trails. Whether you’re looking for a workout, a long-distance 
trek, or an easy ride with little ones, we’ve got a trail for you.


Check out our list below - including handy links to maps - and 
get rolling! 

Leslie Spit Trail (Tommy Thompson Park) 12.4 km 
This loop trail used for walking, running and road biking is appropriate for all skill levels. It is 
both paved and gravel, runs along the water, and has nice views of the city. website
Taylor Creek Trail 5.6 km
The trail is multi-usage – running, road biking and even snowshoeing - and runs between 
Don Mills and Victoria Park. It is composed of a paved main route following a little river, 
with two more hidden trails hugging both sides of the valley cliffs and under the tree 
canopies. website
Taylor and Don Valley Beaches Loop 21.7 km
This heavily trafficked loop trail features a river and is rated as moderate. The trail offers a 
number of activity options, including road and mountain biking, running and wildlife 
spotting!  website
Doris McCarthy Trail 9.7 km
This “out and back,” moderately trafficked trail features a lake and is good for all skill levels. 
The trail is primarily used for hiking, walking, running, and mountain biking. website
Highland Creek Loop 15.9 km
A moderately trafficked loop trail located near Pickering that features a lake and is good for 
all skill levels. It is partially paved, good for mountain and road biking, and offers lovely lake 
views. website
North Scarborough Green Loop 11.3 km
North Scarborough Green Loop is a moderately trafficked loop trail that features beautiful 
wild flowers and is good for all skill levels. The trail is primarily used for walking, running, 
and road biking. website
Wilket Creek, Swamp, Boo, Crothers Woods and Lower Don Trail (Sunnybrook Park) 
23.2 km
This is a heavily trafficked loop trail that features a river and is rated as moderate. Partially 
paved and child friendly, this trail has lovely views and plenty of wildlife. website

Toronto & Nearby Trails

Greenbelt Route 480 km  
This route takes you through the rural back roads of the province and all its stunning 
beauty. It is part of the Waterfront Trail, which is over 1200 km long, and hugs the coastal 
regions of Ontario covering the Great Lakes and Georgian Bay - including cycling routes in 
Manitoulin Island. website
Goderich to Guelph (G2G) Rail Trail 127km
The Goderich to Guelph trails stems from Goderich on the shores of Lake Huron to Guelph, 
less than two hours west of Toronto. The trail was built from an old railway and winds its 
through small townships in western Ontario, with diverse scenery and trail conditions — 
complete with wooden bridges with their lovely lookout points. The trail is well maintained, 
and made up mostly of loose gravel. website
Elora Cataract Trailway 47km
This trailway runs from Elora to Grimstone and was born from an old railway, which joined 
two major watersheds: the Grand River and the Credit River. The trails winds through a 
variety of environments - glacial formations, forestry and farmland. Some of the trail’s 
highlights are the Shand Dam and the Belwood Lake Conservation Area — both providing 
great spots to stop, rest and take in the scenery. The route is mostly gravel, so better suited 
for mountain bicycles, or sturdy-tired road bikes. website
Pelham Route, Niagara Wine Region (Road) 34 km
This moderately challenging stretch meanders through Niagara’s wine country, taking you 
past luscious vineyards and sprawling fields. There are some gorgeous rest stops along the 
way — one of which, Lookout Point Country Club — includes a fantastic view of Niagara 
Falls to the east and Toronto’s skyline to the west. The hills can be challenging, and you’ll 
be on a roadway for much of the journey, so ride safely. website
Escarpment Rail Trail, Hamilton 9km
This Rail Trail was developed on the back of an old CN railway line. The Hamilton section 
of the trail, which runs from Hamilton to Albion Falls, goes through King’s Forest on a gravel 
path with up to 107m of elevation. It is hilly but it’s an easy 9km route, getting you away 
from the city and into the wilderness. website
The Rideau River, Falls and Hall Ride 12. 4 km
Beginning at Alexandria Bridge in Mayor’s Hill Park, this route will take you in and out of the 
city of Ottawa, passing by the historic Rideau River, Rideau Falls and Rideau Hall. It 
crosses over Green Island before looping around Rockcliffe Park Pavilion and then back 
down past Rideau Hall, back through Maple and Green Island(s), then down city streets to 
the Notre Dame Basilica and back to Mayor’s Hill Park. website
Trent River Truckin’ Cycling Route 63 km
On this route you will cycle across the magnificent Ranney Gorge via the suspension 
bridge, following the Trent-Severn Waterway. It is a perfect way to explore the stunning 
Northumberland County! website

Ontario Trails

j	

	  

C	Y	C	L	E	M	A	N	I	A	
 

Velký výber byciklov 
a cyklistickích doplnkov pre 
všetkých, a kompletný servis 
byciklov v Toronte od 1993.  

 

281 Danforth Ave, Toronto 

416. 466. 0330 

www.cyclemaniatoronto.ca 

 

Goodman Waterfront Trail | Photo: Shutterstock

Trent River Truckin’ Cycling Route | Photo: Norththumberland Tourism Board

The Rideau River, Falls and Hall Ride | Photo: CP/Fred Chartrand

http://www.greenbelt.ca/explore
https://www.greenbelt.ca/cycles_greenbelt_route
https://www.ontariotrails.on.ca/trails/view/guelph-to-goderich-trail/
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?ll=43.75876759327279,-80.2178835&spn=0.223169%252C0.411987&hl=en&msa=0&z=11&source=embed&ie=UTF8&mid=1sKF48dU2Ljd3zq7SLEchJ9utalc
http://www.niagaracyclingtourism.com/bike-routes/regional-routes/pelham-route/
https://www.google.ca/maps/place/Escarpment+Rail+Trail,+Hamilton,+ON/@43.2349978,-79.8292172,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x882c9bd2c0a76aeb:0xb93de70b91a95059!8m2!3d43.2349978!4d-79
https://ridewithgps.com/routes/36260978
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1GtJINmXtET9GShswc5l19RwdfE8&ll=44.29359069147683%2C-77.81142&z=11
https://www.alltrails.com/trail/canada/ontario/leslie-street-spit-trail
https://www.alltrails.com/trail/canada/ontario/taylor-creek-trail
https://www.alltrails.com/trail/canada/ontario/taylor-don-valley-beaches-loop
https://www.alltrails.com/explore/trail/canada/ontario/doris-mccarthy-trail?mo
https://www.alltrails.com/explore/trail/canada/ontario/highland-creek-loop?mobileMap=false&ref=sidebar-stat
https://www.alltrails.com/trail/canada/ontario/north-scarborough-green-loop
https://www.alltrails.com/trail/canada/ontario/wilket-creek-swamp-boo-crothers-woods-and-lower-don-trail
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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

The Centre for European, Russian, and 
Eurasian Studies at the University of 
Toronto’s Munk School of Global Affairs & 
Public Policy, in partnership with the 
Consulate General of the Czech Republic in 
Toronto, will be hosting a two-day conference 
on Václav Havel this fall. The year 2021 
marks both Havel’s 85th birthday and the 10th 
anniversary of his death, and the conference 
will explore Havel’s contributions and legacy 
in the political, cultural, and philosophical 

Invitation:  
Conference  
on Václav Havel,  
October 20-21, 2021, 
University of Toronto

spheres through a series of cultural events 
and academic panels. The conference will 
be taking place October 21-22, 2021 at the 
Campell Conference Facility at 1 Devonshire 
Place on the University of Toronto-St. 
George campus. More detailed information 
will be published in the September edition of 
this newsletter and will also be available on 
the website and Facebook page of the 
Centre for European, Russian, and Eurasian 
Studies. 

Slovenská škola Mississauga / 
Slovak School in Mississauga
Počas sobotňajších stretnutí sa deti  
zdokonaľujú v komunikácii v slovenskom 
jazyku a rozširujú si znalosti o histórii, kultúre 
a živote na Slovensku.
Primeranosti veku a úrovne slovenského 
jazyka sa deti učia čítať, písať a spievať 
ľudové pesničky a básničky.  Žiaci majú  k 
dispozícii aktuálne slovenské učebnice, 
knižky, časopisy  a písacie potreby zadarmo.
Sobotňajšie stretnutia sú zároveň príležitosťou 
pre deti nájsť si kamarátov zo slovenskej 
komunity.
Registrácia:      
11. sept. 2021  v čase od 9. – 11.30  na 
Základnej škole   St. Teresa of Calcutta, 
1120 Runningbrook str.,  Mississauga.  
Zápisné na celý škol. rok je 25 CAD.
Vyučovanie je určené pre žiakov základných 
škôl, JK – G8 a bude prebiehať  vždy v soboty 
v čase  9. – 11.30 hod., so začiatkom   18. 
sept.  do  28. mája  2021.
Kontakty:
Daniela Kramarikova: Daniela.kr@gmail.com

Czech School of Ottawa / Česká 
škola v Ottawě
Česká škola Ottawa (ČŠO) offers Czech 
classes at all levels – no prior knowledge 
required, just curiosity and love for the Czech 
culture! ČŠO follows Ontario International 
Languages Curriculum (ILP	OCDSB)	and	offers 
classes for kids:  JK -Grade 8 as well as 
youth and adults: 
Grade 9-12 (for HS credit) + adult learners.
In addition to classes, teachers will help to set 
up discussion groups on social media, 
organise regular Ottawa Czech Book Club 
and various other in-person activities.
JK-Grade 8: Classes go from September 11 
to June 11, on most Saturdays from 9:30 am 
to 12:00 pm.
Grade 9 - 12 + adults: Sept. 25 – June 12, 
on most Saturdays from 9:00 am to 12:30 pm. 
Summer School for Elementary School Kids 
in July. 
For further information refer to:
Česká škola Ottawa / Ottawa Czech School
Registration (already started) for kids JK-
Grade 8 at: EIIL Program, for Grades 9-12 
and Adult Education register at ILS Program.
Academic year 2021/22 will most likely be 
fully online. Registration is free for all Ontario 
High School students and minimal charge for 
all other Ontario’s kids. Different fees apply 
for Ottawa / Ontario / out of province adult 
learners.
skolaottawa@gmail.com

MEDAILONKY 
ČESKÝCH A 
SLOVENSKÝCH 
ŠKOL  
V KANADĚ.

https://ocdsb.ca/continuing_education/international_languages_program
https://www.facebook.com/CeskaSkolaOttawa
https://ocdsb.ca/cms/One.asp
https://ocdsb.ca/cms/One.aspx?portalId=55478&pageId=214042
mailto:skolaottawa@gmail.com
mailto:Daniela.kr@gmail.com
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PETITLAB - Školka pro československou komunitu v 
Calgary
Jsme koncept péče o děti inspirovaný mimo jiné metodou vzdělávání 
Marie Montessori. Staráme se o děti ve věku od jednoho roku do 
předškolních let. Naše děti nejsou rozděleny do skupinek podle věku, 
ale jsou neustále pospolu. S dětmi trávíme každý den čas venku a to 
celoročně. Zastaví nás jen mrazy pod -15°C, hustý dým z požárů 
kanadských lesů, ale jinak ne mnoho dalších situací je skutečnou 
překážkou. 
Naše školka sídlí v malém domku se zahradou, která je oázou pro 
spoustu aktivit. Máme vlastní pískoviště, malé hřiště, v létě bazén a 
záhonky, na kterých zahradničíme. Chodíme ale i mimo náš domeček 
na hřiště, do nedaleké ZOO a děti od tří let bereme do hor na projížďky 
na koních. Současně se školkou jsme založili hudební kroužek, v rámci 
kterého jedna z našich učitelek vyučuje děti z naší československé 
komunity hru na flétnu a piano. Součástí našeho programu je zaměření 
se na hledání a rozvíjení individuálního talentu každého z dětí. Děti 
jsou zapojené do domácích prací, učí se uklízet, pomáhat na zahradě i 
v kuchyni. Každé z dětí se například učí po obědě odnést své nádobí. 
Snažíme se udržovat relativně malé množství hraček. Ty jsou 
převážně dřevěné a děti se díky nim učí novým dovednostem. Líbí se 
nám minimalistický koncept, který dětem do života přináší i nudu. 
Právě díky nudě děti samy od sebe staví bunkr, nebo celou místnost 
přestaví na opičí dráhu, vymýšlí své vlastní příběhy, které režírují a 
účinkují v nich. Je to nekonečná řada interakcí, které se do našich dětí 
otisknou napořád. A to je PETITLAB – to nám dává smysl. 
Kontaktní údaje:
Founder:
Lucie Shamberger
+1 403 464 5950
lucie.shamberger@gmail.com
Otevírací doba:
PO-PÁ
7am-6pm
Školka je otevřena po celý kalendářní rok a zavíráme jen ve státní 
svátky
Možnosti a cesta přihlášení:
Do naší školky je možné přihlásit děti v průběhu celého roku. Dítě je 
možné přihlásit i s předstihem, například půl roku před nástupem. 
Další možností je přihlásit dítě na waiting list a to bez poplatků (což 
v Kanadě není zvykem).
FB: https://www.facebook.com/PetitLabCeskoslovenskaSkolka

Česká škola v Calgary / Czech School in Calgary
Česká škola v Calgary zahájila výuku v září 2015 a dnes nabízí kurzy 
českého jazyka jak pro předškolní a školní děti, tak dospělé.
Třída Kulihrášek je určena pro děti ve věku 0 - 5 let. Pro děti školou 
povinné jsou třídy rozděleny podle věku dětí na první stupeň (pro děti 
od 6. - 8. let) a druhý stupeň (pro děti od 9 - 15 let)  Škola nabízí 
rovněž virtuální kurzy pro dospělé. 
V budově školy se nachází česká knihovna s knihovnickým systémem 
(https://library.calgaryczechschool.ca/), která je největší českou 
knihovnou v západní Kanadě. Najdete v ní tituly pro děti i dospělé. 
Kromě zkušených místních vyučujících, již dva roky spolupracujeme se 
stážisty z českých pedagogických univerzit. 
Vyučujeme český jazyk, zeměpis a dějepis. Výuka probíhá každou 
sobotu od 9:30am - 11:30am a v tzv. PD Days. Oslavujeme české 
svátky a tradice (Svatý Mikuláš, Velikonoce, Ježíšek) a pořádáme letní 
příměstský tábor. 
Cena za školní rok činí od 270 CAD. Česká škola v Calgary se nachází 
ve snadno přístupné budově The Village na adrese: 4039 Brentwood 
Rd NW, Calgary, AB T2L 1L1. 
Srdečně mezi nás přivítáme nové studenty, rodiče a dobrovolníky. 
Kontakty:
Facebook: https://www.facebook.com/CzechSchoolCalgary/
Web: https://calgaryczechschool.ca/
E-mail: calgaryczechschool@gmail.com
Knihovna: https://library.calgaryczechschool.ca/

Česká škola v Montrealu / Czech School of Montreal
S radostí budeme v září 2021 otevírat již šestý školní rok České školy 
v Montrealu pro děti. Po velkém úspěchu virtuálních kurzů pro dospělé, 
budeme také otevírat podzimní semestr pro dospělé zájemce o český 
jazyk.  
Naše škola pro děti je školou sobotní a probíhá od září do května - 
každé druhé sobotní dopoledne. Doba výuky je 2 hodiny, obvykle od 
10 do 12 hod (zahrnuje i přestávku). Na přesném školním kalendáři se 
momentálně pracuje. Zatím není rozhodnuto, zda vyučování bude 
probíhat virtuální formou ci prezenčně.   
Škola je určena pro děti s ukončeným 1. ročníkem základní školy a do 
přibližně 15-ti let, záleží na motivaci a přístupu každého studenta. Děti 
MUSÍ umět číst a psát alespoň v jednom jazyce, tedy FRANCOUZSKY 
či ANGLICKY, dle školy, kterou navštěvují. V tomto školním roce 
budeme mít žáky opět rozdělené na dvě skupiny podle znalosti 
českého jazyka. 
Výuka probíhá formou her a poznávání České republiky, její historie, 
důležitých osobností, kulturních událostí a tradic za pomoci psaného a 
mluveného slova. Starší žáci probírají základy české gramatiky. Děti 
pracují samostatně či ve skupinách a součástí školních povinností jsou 
i domácí úkoly. Škola je místem setkání českých dětí, kde mohou 
trénovat svoji češtinu a navázat nová přátelství. Milí budoucí rodiče! 
Neváhejte nás kontaktovat na ceskaskolamontreal@gmail.com, pokud 
máte dotazy nebo chcete zapsat Vašeho dítěte do naší školy. Rádi Vás 
mezi sebe přivítáme. 
Podzimní semestr pro dospělé začíná v týdnu od 13. září 2021 a bude 
probíhat ve virtuální formě na platformě ZOOM po dobu 15 týdnů. 
Vyučujeme jednou týdně večer (od pondělí do čtvrtka, bude upřesněno 
později) a to po dobu 60 minut. Plánujeme opět otevřít jednu třídu 
mírně pokročilých začátečníků a jednu skupinu pokročilé české 
konverzace. O kurzy pro dospělé je tradičně velký zájem a počet míst 
omezujeme, abychom zaručili dobrou kvalitu výuky. Máte-li zájem, 
napište nám co možná nejrychleji na školní adresu: 
ceskaskolamontreal@gmail.com. 
Fotografie a videa ze školních akcí a pedagogických aktivit můžete 
shlédnout na Facebookové stránce školy: Česká škola Montreal  

Slovenská škola v Kitcheneri / Slovak School in 
Kitchener 
Slovenská škola v Kitcheneri funguje od roku 2012 za pomoci St. 
Louis Learning Centre. V triede máme v priemere 20 detí vo veku 
4-14 rokov a vyučovanie zvyčajne prebieha v John Sweeney 
Catholic school každú sobotu ráno medzi 9:00-11:30h. Momentálne 
vyučujeme online.

Mojim cieľom je, aby deti rozumeli a vedeli rozprávať po slovensky, 
spoznali kultúru a hlavne, aby učenie bolo pre nich zaujímavé. 
Každý rok nám pribúdajú nové deti, čiže sa vždy musíme uistiť, že 
všetky rozumejú základným frázam, až potom môžeme začať plniť 
naše plány.  
Sústreďujeme sa hlavne na konverzáciu, slovnú zásobu a čítanie. 
Tým, ze máme deti rôznych vekových kategórií, snažíme sa ich 
rozdeliť do skupín a učiť ich tak, aby to bolo prispôsobené ich veku 
a znalosti jazyka.  

V prípade otázok ohľadom slovenskej školy alebo registrácie ma 
prosím kontaktujte emailom na Blanka.Michale@wcdsb.ca.  
 

mailto:lucie.shamberger@gmail.com
https://www.facebook.com/PetitLabCeskoslovenskaSkolka
mailto:ceskaskolamontreal@gmail.com
https://library.calgaryczechschool.ca/
https://maps.google.com/maps?z=16&q=4039+brentwood+rd+nw,+calgary,+ab+t2l+1l1
https://maps.google.com/maps?z=16&q=4039+brentwood+rd+nw,+calgary,+ab+t2l+1l1
https://www.facebook.com/CzechSchoolCalgary/
https://calgaryczechschool.ca/
https://library.calgaryczechschool.ca/
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Life is Good at MasarykPark Homes

“This is a group of active seniors with a zest for living,” says Ann 
Kotowych, resident of MasarykPark Homes, a community for 
people aged 55 and older situated in Masaryktown Park.

“My husband and I moved here about five years ago. We 
wanted to be closer to family and live in a low-rise building in an 
established community, surrounded by green space,” Ms. 
Kotowych says.

MasarykPark Homes is a life-lease community, in which seniors 
buy a life lease or leasehold interest in their accommodations, 
giving them the right to occupy their unit and use all the 
common facilities.

The late Jan Travnicek, a retired comptroller for a Scarborough 
company and former president of MMI (1983-2002), was 
instrumental in the building's construction, which was completed 
in 2002.

The building and its amenities are lovely. There is a three-storey 
glass atrium, terraces, lounges, and a multipurpose room with 
kitchen, where Ms. Kotowych hosts her by-weekly Coffee Hour, 
when safety restrictions allow. 

MasarykPark Homes also boasts a library, a meeting room, an 
exercise room, a workshop, a guest suite and outdoor 
recreation area, all of which create a sense of community and 
well being.

The apartments range from a single bedroom to two bedrooms 
with a den. A parking space and storage locker come with each 
unit. The entrance is controlled by a security system.

Jean Barret, a member of the Residents Board and Garden 
Committee, who has been living at MasarykPark Homes for 
over ten years, enjoys the independent living, social interaction, 
and activities available to her as a resident. 

“I wanted a condo with a garden,” she said. “I looked around the 
city and this offered the best patio layouts that felt like a 
backyard.”

“Having the Prague Restaurant set within the park is a bonus, 
too,” adds Ms. Kotowych. 

Ms Barret agrees.

“It’s like living on the edge of a neighbourhood park,” she says. 
“My dog Zeke greets everyone and expects to be petted and 
fussed over. My neighbours are polite and interesting. Life is 
good.”

For further information or to view suites please call for an 
appointment:
Louise Miskew, Broker, RE/MAX Rouge River Realty Ltd., 
Brokerage
Tel. 416. 543. 6544
E-mail lmiskew@trebnet.com

Louise Miskew
Broker

Rouge River Realty Ltd., Brokerage
Independently Owned and Operated

(416) 543-6544
Lmiskew@trebnet.com

6758 Kingston Rd, Unit 1
Toronto, Ontario  M1B 1G8
Office: (416) 286-3993
www.louisemiskew.com
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can be found in what at the time was called the streetcar suburb, in 
the East and West parts of the city. 

The Masaryk Hall building was the creation of architects Darling and 
Pearson, prominent architects of their time who were behind the 
creation of 1 King West, the old AGO and ROM buildings, and the 
Varsity Arena at the University of Toronto. Its architecture used the 
latest technology of the times, with a combination of industrial and 
institutional architecture containing eight hinged steel arched trusses 
that span the roof of the recreation hall, creating a vast indoor 
space. 

Parkdale’s roots go back to the mid-1800’s. Its prime location near 
the Toronto waterfront made it a draw for Toronto’s then upper class, 
and throughout the neighbourhood we see spectacular Victorian 
mansions. Its prominence continued through the 20th century with 
The Sunnyside Amusement Park, which was the waterfront 
destination in Toronto. 

With the closing of Sunnyside Amusement Park in 1955, and the 
building of the Gardiner and Lakeshore roads - which cut off 
Parkdale from the waterfront - the neighbourhood went into decline. 
When residential construction began again, large apartment 
buildings were erected, which resulted in the creation of the eclectic 
neighbourhood we know today. 

To the north of Parkdale we find Roncesvalles, a residential 
neighbourhood appreciated by young families for its calm streets, 
indie coffee houses, parks and well preserved Victorian Homes. For 
the last 15 years, the South East of Parkdale has seen the rise of 
Liberty Village. With its high towers mixed in with old warehouse 
offices, Liberty Village has grown to a neighbourhood of close to 
50,000 residents and become one of the densest neighbourhoods in 
Toronto. This has resulted in a slight gentrification of Parkdale in the 
last decade. We have seen a renewed interest for the Mansions and 
Victorian Homes of Parkdale, as well as new businesses sprawling 
on Queen Street between Dufferin and Roncesvalles 

A building is just a structure made to assemble friends, families and 
communities. Without them, it is just a building. The life within the 
Masaryk Hall was created by remarkable people from the Czech and 

Slovak community, 
many of whom had 
just immigrated 
themselves and 
wanted to do their 
part to help their 
community grow, 
while settling in to 
their new 
surroundings. I 
look forward to 
sharing more 
about the 
remarkable 
people, both past 
and present, who 
contributed to this 
growth. 

Veronika Roux-
Vlachova is a 
realtor with 
Chestnut Park 
Realty in Toronto. 
Born in Prague, 
she has made 
Canada her home 
since the age of 
five. With a 
passion for the arts 
and architecture, 
she strives to find 
the history of the 
Czech 
communities in 

Toronto as well as their impact within the fabrics of the city. She lives 
in Yorkville with her husband and four children. When she is not 
helping others find their perfect home, she can be found on the 
tennis court perfecting her backhand. 

Masaryk Hall - The Former Heart of 
the Czech and Slovak Community in 
Toronto by Veronika Roux-Vlachova

From 1945 to 1987, Masaryk Hall was the heart of the Czech and 
Slovak community in Toronto. It was a gathering place in a big city, 
at a time when community was needed most - a place where one 
could meet others, engage in activities and enjoy a good bowl of 
soup. 

With its vast dome, two-and-a-half-storey building at 220 McCowan 
has had many usages and names through the years. It functioned 
as a curling hall, a skating rink, tennis and badminton club, dancing 
academy and theatre. Children attended Saturday Czech School 
and engaged in Sokol activities. 

What made Masaryk Hall a welcoming and enjoyable environment 
were the people and the sense of community, which existed within 
its walls. 

In coming newsletter articles we will explore the history of the 
community, but let’s first explore the architecture, the history and the 
neighbourhood of Masaryk Hall. 

Built in 1898, the building was purchased by the Czech and Slovak 
community in 1945 and renamed Masaryk Hall. During the period 
from 1945 to 1987, it hosted many sports, cultural and social 
activities. Since it was the main meeting point for the community, 
many families settled in and around Parkdale. In 1987 it was resold 
to the City of Toronto and renamed Masaryk-Cowan Community 
Recreation Centre. 

The building was originally built in the Edwardian Mannerist 
interpretation of Jacobean Revival style. Edwardian style provided 
simple, balanced designs, straight rooflines, uncomplicated 
ornament and relatively maintenance-free detailing. 

Edwardian architecture is associated with the reign of King Edward 
VII, who served as head of the British Empire from 1901 to 1910. 

During the Edwardian era, the population of Toronto was a little 
more than 210,000 and growing quickly. The emergence of the 
electric streetcar connected neighbourhoods from the East to the 
West. With their simplicity and function Edwardian designed homes 

NAJDĚTE SVŮJ DOKONALÝ  
DOMOV V TORONTU

VERONIKA ROUX-VLACHOVA
Sales Representative

C: 416 830 7335   O: 416 925 9191   E: veronika@chestnutpark.com
veronikaroux.com  |  chestnutpark.com   

Chestnut Park Real Estate Limited, Brokerage
An Exclusive Affiliate of  Christie’s International Real Estate  

This is not intended to solicit buyers or sellers currently under contract with a broker. 
®CHESTNUT PARK is a registered trademark of  PRP CP Holdings Inc., used under license by Chestnut Park Real Estate Limited, Brokerage 

http://www.veronikarouxrealestate.com/8ktpeyal9o0yy328dupks12jif0ixy


 

16

Již mnoho let vlastním se sestřenicí 
dům v Brně. Každý máme jednu 
polovinu. Já žiji ve Vancouveru a 
nemám nadále zájem svůj podíl vlastnit. 
Zároveň sestřenice nemá zájem můj 
podíl odkoupit ani svůj podíl prodat. 
Mohu jej prodat cizí osobě? 

Prodej podílu 
třetí osobě je 
možný a není to 
takový problém. 
V současné 
době v České 
republice již 
neplatí 
předkupní právo 
spoluvlastníka a 
tak Vám v tom 
nic nebrání.
Pokud majitelé 
získali 
nemovitosti v 
dědictví, mají půl 
roku od nabytí 

vlastnictví předkupní právo. To ve Vašem 
případě neplatí. Ve Vašem případě bude 
nutno stanovit nejprve reálnou tržní cenu 
Vašeho podílu a následně najít vhodného 
kupce na Vaši nemovitost. S touto věcí 
Vám může být nápomocna renomovaná 
realitní nebo advokátní kancelář.

Sunnyside Bathing Station - 1924  | Photo: ArchiveMasaryk Hall | Photo: Archive
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“The best way to find 
yourself is to lose 

yourself in the 
services for others.” 

- Mahatma Ghandhi

OUR TEAM

M A R T I N A  T O M S U is a 
communications and public relations 
specialist with experience creating 
compelling digital content for both profit 
and non-profit organizations. 
She graduated in Political Science and 
European Studies in Olomouc and she 
has a varied professional background from 
different parts of the world including the Czech 
Republic, Belgium, Iraq and Canada.
She is a Czech native with a passion for Czech and Slovak culture, yoga, 
climbing, meeting people and connecting them, finding stories and writing 
about them. 
Working alongside the creative marketer Michaela, she is committed to 
promote Czech and Slovak language and culture and create a newsletter 
that is appealing to all generations of Czechs and Slovaks living in 
Canada.

M I C H A E L A  H O F E R I C A,  
born in Brno and raised in Bratislava and 
Toronto, brings a background in film and 
theatre arts performance and production 
to her role as Masaryktown’s new 
Marketing and Communications Advisor.

After a dozen or more years translating texts, 
producing docs, creating ads and chasing the next 
big story, Michaela is busy handling marketing for the family 
business, and raising two children.

Now, sitting at the right hand of our talented new editor, Michaela is 
thrilled to contribute her creativity, passion for Czech and Slovak 
culture, and knack for connecting people, to Masaryktown’s exciting 
new Newsletter, and revived social media presence.

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.
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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:

Newsletter graphic design by Karel Sýkora

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

