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Sběratel trofejí

JiříMáca - Graphic
Novels

TŘEBOŇ NENÍ JEN vyhlášeným jihočeským
lázeňským a rekreačním městem. Je známa i
každoročním konáním festivalu vážné hudby,
který se jmenuje Třeboňská Nocturna a probíhá
vždy na začátku července, ale to není zcela vše.

JIŘÍ MÁCA EDUCATES the younger generation
about Czech history, through his love of graphic
novels.

Czech Legends, a graphic novel written and illustrated
by Jiří Máca, recounts the story of how the early Czechs
came to settle by the rivers Labe and Vltava, and the
struggles they encountered along the way. Loosely
based on Alois Jirásek’s Staré pověsti české (Ancient
Bohemian Legends), Czech Legends is geared towards
teen and young adult readers.

I sat down with Jiří one beautiful summer day in
Masaryk Park to talk about his book.

Q: Let’s start at the beginning. Where were you
born?

Jiří: I was born in Cheb, Czech Republic. We left when I
was seven, in the late 80’s, two months before the wall
came down. We first went to Germany, where we lived
for about four years, and then we came to Toronto
when I was about 11. My father wanted to become a
lumberjack.

Q: How have you maintained your connection to
your Czech roots?

Jiří: We moved to the Masaryktown residences when it
first opened in the 90’s, when I was about 12 or 13, and
I’ve lived here ever since. Also, my parents spoke Czech
at home, and every two or three years we would go
home to visit.

Q:Howdid you get the idea forwriting the graphic
novel?

Jiří: My grandfather was a bookbinder, and books were
very important to him. He was sad and disappointed
when we left the Czech Republic and wanted me to
know Czech. When we eventually visited, he encour‐
aged me to read Czech signs and gave me Czech books
for schoolchildren when I was an adult to help me learn

Během letních prázdnin zde také probíhají hudební
kurzy, jichž se pravidelně účastní teprve třináctiletý
hudebník, o němž světoví kritici, díky jeho talentu
hovoří v superlativech. A není opravdu divu, neboť již ve
svých pouhých osmi letech složil první skladbu a v
devíti se stal absolutním vítězem v Národní soutěži
základních uměleckých škol v oboru hra na akordeon.
Od té doby se z něj stal sběratel trofejí doma i v
zahraničí, Viktor Stocker.

TALENT

ARTS AND BOOKS

Continued on page 3Continued on page 4
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▼Jiří Máca, full colour
Graphic novel based on
Czech folk legends



Editor’s letter Job Opportunity

Novy Domov 2.0 is Looking for
A New Editor

Following in the footsteps of our long-time print edition, Novy Domov 2.0 was
launched in 2021 as a digital publication to keep MMI members and friends informed
about MMI activities, those of our partner organizations, and the lives of interesting
individuals of Czech and Slovak origin in Canada. In line with our mandate to
promote Czech and Slovak culture in Canada, our target audience is readers who also
share this interest.

Since its launch, Novy Domov 2.0 has attracted an enthusiastic readership, and this is
an opportunity for someone to build that reader loyalty further. The person we are
seeking would provide services as editor and business manager bringing their vision
to the publication and generating content and a design consistent with their desired
approach. Working with the MMI Board, they will also develop a business strategy
and explore creative ways to engage existing and new audiences. The role of integ‐
rating Novy Domov 2.0 with other social media could also be considered, should the
successful candidate be interested in doing so.

We are looking for someone with:
* previous writing and publishing experience;
* experience in the communications and marketing field;
* a track record of preparing marketing or communications material for
non-profit organizations, government or the private sector;

* strong interpersonal skills and the ability to work with volunteers;
* the ability to meet and enforce deadlines;
* reading knowledge of Czech or Slovak to ensure content in one or both
of those two languages, as we seek to ensure at least 30% content in
either Czech or Slovak

* Also desirable, but not essential, would be familiarity with MMI and its activities and
stakeholders. Most important we are seeking an individual that is interested and pas‐
sionate about preparing a community newsletter.

To indicate interest, please submit a resume and letter outlining why you are inter‐
ested and your ideas for the Newsletter to office@masaryktown.ca no later than
October 22, 2022. Further information about the position will be posted on our
website at www.masaryktown.ca.

Recent copies of the Newsletter are also provided on the website.

WITH THE RETURN of our current editor to the Czech Republic with her family,
Masaryk Memorial Institute (MMI) is looking for a person to take charge of
publishing and editing Novy Domov 2.0, our on-line newsletter.



to read Czech.

He had the book Old Czech Legends by Alois Jirásek
lying around and when he saw that I was curious about
it he gave it to me. Later I saw a stop motion puppet
show by Jiří Trnka, telling the story in Old Czech
Legends. It really left an impression on me.

Q:Whatwas your process like?

Jiří: I started by reading Old Czech Legends. I had to use
the dictionary a lot. I found it very poetic, like the Iliad.
It’s quite dark, no humour, and I wanted to make it
lighter so I really had to think about how far could I take
the battle scene images.

Q:Did youworkwith anyone on it?

Jiří: No I like to work completely alone. I’ve always liked
comic books like X Men and the Conan series, so I took
some lessons in high school. I’ve done other comics but
Czech Legends is the first one I’ve published. I had to
learn how to digitize and use Photoshop.

Q:Whenwas it published andhowdid you
manage distribution?

Jiří: It’s really neat what Amazon does. You send them
your digital files, they review it and if they approve it
they’ll make it available, so people can order it and they

will produce it on a per order basis. They’ve made it
possible for anyone to publish and sell a book.

Q: Are youworking on anything new?

Jiří: I want to make two more volumes, which I’m
already working on. And I have a lot of ideas for other
stories - fantasy and other historic stories in comics
form. At the Czech and Slovak Festival here in June I
had a table displaying and selling my book and I sold
every copy I brought, which I was happy about. I think
the genre was difficult for a lot of older people. They
would open the book and make a face. They couldn’t
figure out how to follow the squares. I would try and
explain. This genre is much more popular with and
suitable for younger readers.

Q:What do you like to read?

Jiří: History mostly, or historical fiction. And, of course,
graphic novels. If it wasn’t for the graphic novel I think
I would be illiterate (laughs).

Czech Legends can be purchased on Amazon here .

Continued from page 1

Jiří Máca - Old Czech
Legends

▼Jiří Máca
is a freelance artist and
illustrator

MICHAELA HOFERICA

https://www.amazon.com/Czech-Legends-Jiri-Maca/dp/B09WQBJHQF/ref=monarch_sidesheet
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Viktore, těch cen, které jsi dosud získal jemnohem
více, ale kterou z nich si nejvíce považuješ?

Nejvíce si cením ocenění Zlatý oříšek pro nejtal‐
entovanější děti České republiky, které jsem dostal v
roce 2019, a letošního ocenění v německé soutěži
Jugend komponiert. Díky němu jsem se totiž mohl
zúčastnit týdenního mezinárodního skladatelského
kurzu, kde jsem nasbíral mnoho další inspirace.

Ano. Je o tobě známo, že kromě hry také velmi rád
skládáš – proto se ti také přezdívá Mozart z Vyso‐
činy. Cona to říkáš?

Skládání mě hodně baví. Rád experimentuji s
možnostmi akordeonu, ale zajímají mě i další nástroje.
Momentálně třeba pracuju na skladbě pro akordeon a
klarinet.

Je ti teprve třináct let anaakordeonhraješodsvých
šesti let, takže za tak krátkou dobu jsi ohromně
pokročil. Může za to kromě talentu, jímž oplýváš
tvoje píle nebo paní učitelka Markéta
Laštovičková?

Myslím, že jde o kombinaci obojího. Několikahodinové
každodenní cvičení nelze ničím nahradit. A zároveň
mám ohromné štěstí, že jsem Markétu potkal. Je skvělá
hudebnice, hodně mě inspiruje a práce s ní mě velice
baví.

A co říkáš na její slova, jimiž o tobě hovoří jako o
talentu, který se rodí jednou za sto let?

Takhle bych o tom nerad přemýšlel. Je důležité, aby
člověk zůstal skromný a pořád si kladl nové cíle.

Pod jejím vedením se také věnuješ vlastní tvorbě, z
níž vybírám skladby Na saních a Vichřice. Musím
přiznat, že jejich názvy mi evokují otázku, že jsi
určitěmilovníkemzimy a sněhu,
nebo semýlím?

Tyto skladby se zimou přímo
nesouvisí. Skladba Na saních má
svižnou a veselou melodii a
opravdu připomíná jízdu na sněhu
s cinkáním rolniček. Vichřice je
naopak dramatická skladba s
ponurou střední částí. Ve
skutečnosti mám ale radši léto a
teplé počasí.

Mnoho světových hudebníků
mělo ve svých začátcích své
vzory, idoly.Máš také nějaký?

Vzorů mám více a snažím se čerpat
inspiraci od různých osobností.
Kdybych měl ale vybrat jedno
jméno, byl by to kromě Markéty
Laštovičkové španělský
akordeonista a skladatel Gorka

Hermosa. Moc se mi líbí hudba, kterou skládá, a měl
jsem to štěstí, že jsem se s ním několikrát potkal na mis‐
trovských kurzech i na soukromých hodinách.

A je nějaká z jeho skladeb, kterou jste si společně
zahráli?

Společně bohužel ne, ale Gorkovy skladby jsem už hrál
v nejrůznějších obsazeních, samozřejmě sólově, ale
také v akordeonovém duu, triu, s houslemi nebo se
smyčcovým kvartetem.

Jak jsi v předchozí odpovědi zmínil jsou tvému
srdci úplně nejblíže skladby Gorka Hermosy, ale i
skladby tvé paní učitelky, z nichž je tvou
nejoblíbenější...?

Mezi mé oblíbené Gorkovy skladby patří například
lyrická skladba Alabei a moderní kompozice Velká
čínská zeď. Ze skladeb mé učitelky Markéty
Laštovičkové mám nejraději skladbu s názvem Fire‐
work, kterou Markéta složila pro mě.

V covidové době jsi se zúčastňoval pouze on-line
soutěží, když jsi se dozvěděl výsledky z Vivo Inter‐
national Music Competetion z New Yorku, kde jsi
rozhodnutím poroty získal I. cenu s maximálním
počtem bodů a zvláštním vyznamenáním Judge´s
Pick, jaké pocity jsi prožíval?

Vždy, když uspěji v nějaké soutěži, jsem šťastný a beru
to jako odměnu za předcházející mnohahodinové
cvičení. Zároveň je to pro mě motivace do další práce.
První ceny z této soutěže si vážím hlavně proto, že byl
akordeon hodnocen spolu s dalšími nástroji. V době
covidu představovaly on-line soutěže jedinou
možnost, jak zůstat v kontaktu s ostatními hudebníky a
získat zpětnou vazbu od mezinárodní poroty.
Pořizování soutěžních nahrávek ale někdy bylo taky
hodně únavné. Jsem hlavně rád, že dnes už zase
můžeme cestovat a hrát naživo pro opravdové pub‐
likum.

Sběratel Trofejí
Continued from page 1

▲ První skladbu
napsal v osmi
letech. Ve svých
dvanácti letech ji
dovedl k takové
dokonalosti, že
vyhrál soutěž
mladých talentů.
Akordeonista Viktor
Stocker je podle
učitelky Markéty
Laštovičkové talent,
který se rodí jednou
za sto let.
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Vystupuješ po boku takových věhlasných hudeb‐
níků, jakými jsou například violoncellista Tomáš
Jamník či houslový virtuos Jaroslav Svěcený. Jak se
ti po jejich bokuhrálo, neměl jsi trému?

Přímo trému jsem neměl, ale cítím to vždy jako velkou
zodpovědnost. Jsem rád za každou takovou příležitost.

Kromě sólové dráhy také působíš jako komorní
hráč v duetu s akordeonistouMartinemKotem, ale
milovníci vašich koncertů vědí, že si říkáte Duo
Absoluto. Můžete našim čtenářům prozradit, na
čemvašeDuonyní pracuje?

Neustále rozšiřujeme svůj repertoár a připravujeme se
na další koncerty, které nás v příštích měsících čekají.
Nápadů máme spoustu, naše publikum každopádně i v
budoucnu uslyší pestrý repertoár obsahující barokní
hudbu a slavná klasická díla v úpravě pro akordeon, ale
i tango a původní moderní tvorbu. Rád bych nám také
jednou napsal něco na míru.

Mášnamysli nějakýmodernější hudební žánr?

Mám na mysli moderní klasickou hudbu. Koncertní
akordeon v dnešní podobě je velice mladý nástroj.
Současní skladatelé ho často začínají objevovat a píšou
pro náš nástroj úžasné moderní kompozice.

Ve svém volném čase se věnuješ studiu cizích
jazyků, lezení na umělé stěně a četbě. U jaké četby
(detektivní, dobrodružné, naučné) si nejlépe
odpočineš?

Mám rád historické romány a dobrodružné fantasy,
momentálně mě nadchl Hraničářův učeň.

Tak to není divu, neboť John Flanagan ho napsal tak, že
se čte doslova jedním dechem…

Myslíš, že by tě tato kniha mohla inspirovat k
napsání skladby?

O tom bych určitě mohl přemýšlet.

Děkuji za rozhovor.

SOŇA SVOBODOVÁ

Continued from page 4

MESSAGE FROM A BOARD MEMBER

Automatizovat
procesy zejménave
financícha
governance
Vážení čtenáři Nového domova 2.0, milí členové a
kolegové z představenstva,

Ráda bych Vás všechny pozdravila a doufám, že se
Vám daří dobře v těchto turbulentních časech nejen
v Kanadě, ale i v České Republice či v jiných krajích,
kde Nový domovmá své příznivce.

Moje spolupráce s MMI začala v roce 2014, kdy jsem
byla přizvána ke spolupráci v rámci komise, která se
zaměřovala na budoucí strategii MMI. Následovala
práce ve finanční komisi. Pro mě to byla výborná
příležitost se spojit s českou komunitou, jelikož
přestože jsem v Kanadě byla již od roku 2006, tak
jsem se spíše snažila integrovat do kanadské
komunity, než se propojovat s českou. To, co mě fas‐
cinovalo, byla historie MMI komunity, krásný park a
oddanost jejich členů, se kterými jsem se mohla
setkat. Někteří z nich se stali mými přáteli a toho si
velmi vážím. Spolupráce v těchto komisích mi
pomohla nahlédnout “pod pokličku” MMI a více se
seznámit s jejím hospodařením.

V letošním roce jsem se stala členem představenstva
a ujala se role pokladníka.

V současné době nás čekají klíčové aktivity týkající se
analýzy hospodaření, správy úspor a investic, ses‐
tavení nového rozpočtu a na konci listopadu roční
závěrky. Jako každý CPA beru tuto roli velmi vážně a
chci přinést organizaci přidanou hodnotu ve zjed‐
nodušení a automatizaci procesů zejména ve fin‐
ancích, governance, ale i se zapojit do strategických
diskusí o budoucnosti naší organizace.

Těším se na setkání a spolupráci nejen s členy, ale i
partnery MMI. Čeká nás hodně práce, zejména v
současném nepředvídatelném sociálně eko‐
nomickém prostředí, ale věřím, že spolu s dalšími
členy představenstva a zaměstnanci budeme moci
přinést přidanou hodnotu založenou na zkušen‐
ostech a vzájemné spolupráci.

ZDENKA GORALIKOVA, CPA, CGA, RP

Zdenka Goralikova:
To, co mě fas-
cinovalo, byla
historie MMI
komunity, krásný
park a oddanost
jejich členů, se kte-
rými jsem se mohla
setkat. Někteří z nich
se stali mými přáteli
a toho si velmi
vážím.
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MasarykMemorial Institute’s 6th
AnnualCzechtoberfest
ON SATURDAY, SEPTEMBER 24th over 130 guests
attended the 6th annual Czechtoberfest in
Masaryk Park.

On this beautiful fall afternoon the DD Band and Greg
Wyard entertained the crowd with their lively selection
of songs, while CzechVar beer on tap, sponsored by
Bines & Vines, kept everyone refreshed. A big thank you
to the Consulate General’s office for lending us their
Lindr dispenser, and to Miloš, who kindly helped set it
up.

A talented group of food vendors took care of feeding
our hungry celebrants: Marketa Wali-Baráky and her
daughters made excellent langoše and Ada Gabco
made a delicious goulash soup and chlebíčky. Koláče
and honey bread for dessert was provided by Marie and
Jiří Máca.

A highlight of the afternoon was the tombola prize
giveaway. There are still a few unclaimed prizes. We
will post the winning tickets on our website shortly.

We hope to see you at our next event: the Christmas
Market and Mikuláš celebration on December 4, which
will be held in the Prague Restaurant at Masaryktown.
Please check our website for details.

And of course, Czechtoberfest wouldn’t have been pos‐
sible without our team of hard working volunteers:

AdaGabco

Nathanial Grant

TomášAbrman

TomVavruša

Tomáš Smětana

RemoSookoo

Frank Szamuel

Jiří Toporcer

JanRotbauer

RoscoKolář

MannyKarimi

AndrewPeichl

Erik Richter

AndrewRozehnal

PeterHalenčák

GinaHalenčák

DagmarVavruša

Liba Peichl

Monika Faltejsek

MartinaDelaney

SimoneDavidek

PeggyWoessmann

Georgina Steinsky

HerbDubsky

EVENT

KAREN DESCHENES
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As the new school year approaches, pay attention to these courses:

MORE EXCITING SLAVIC LANGUAGE COURSES for 2022-2023

At the Department of Slavic Languages and Literatures at the University of Toronto:

SLA214 Language Through Creative Writing (Fall 2022)
SLA215 Czech and Slovak Cultures (Fall 2022)
SLA225 Czech and Slovak Cinema (Spring 2023)

For more information about these courses contact:
Professor Ana Petrov (ana.petrov@utoronto.ca)

Take note and spread theword! All students arewelcome!

MoreExcitingSlavic Language
Courses for 2022-2023

ANA PETROV

SCHOOL
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EVENT VÝROČÍ

Popandemii aj
kulturavToronte
oziva!

28. říjen
Denvzniku
Československa

Rastislav Sulla napisal historický
epos: “1683: Viedenská kríza,
úspech mierovej diplomacie
krásnej Panny Podpolianskej”.
Tento vtipný poeticky utvar má
málo spoločného so skutočnými
historickými udalosťami. Je to
humorný príbeh napísaný formou

veršov o bájnej “krásnej Panne Podpolianskej”,
záchrankyne Viedne pred Turkami počas jej obliehania
v lete 1683.

Niektoré historické postavy vystupujúce v príbehu sú
autentické (poľský kráľ Ján III. Sobieski, turecký veľvezír
KaraMustafa, ...). Väčšina postáv je vsak fiktívna.

Ako vieme, v bitke pri Viedni v lete 1683 porazilo
spojené poľsko-rakúske vojsko Turkov a Tatárov
obliehacích Viedeň. Veľvezír Kara Mustafa, hlavný
veliteľ turecko-tatárskych síl, bol neskôr kvôli tomu na
rozkaz sultána popravený.

V historickom epose sa udalosti odohrajú inak. Veľvezír
dobrovoľne ukončí obliehanie Viedne – vďaka inter‐
vencii krásnej Panny Podpolianskej. Príbeh pokračuje
opisom politických, ekonomických, sociálnych a demo‐
grafických “následkov dobrovoľného odchodu
tureckých vojsk spod Viedne” a končí vznikom samo‐
statnej Československej republiky v roku 1918.

Celý epos je zameraný na pobavenie čitateľa opisom
bájnych osudov krásnej Panny Podpolianskej, hrdinnej
postavy slovenského národa.

Poeticky vecer Historickeho eposu pripravuje Spo‐
ločnosť Milana Rastislava Štefánika na Sobotu
popoludní o 15:00 hodine (3:00 pm) 5 novembra 2022
v Spoločenskej miestnosti na 8 Hillcrest Avenue na 2
poschodi. Zastavka Subway North York City Centre. Ti
co pridu autami, parkovanie zadarmo, vstupne $10.00.

Pridte si oddychnut a s nami sa pobavit.

O dvanáct dnů později byl 28. října 1918 vyhlášen samostatný
československý stát, který s tragickou přestávkou
způsobenou druhou světovou válkou vydržel až do konce
roku 1992, kdy se rozpadl na Českou a Slovenskou republiku.

Ještě v lednu 1918 americký prezidentWoodrowWilson před‐
nesl Kongresu čtrnáct bodů, v nichž byly obsaženy zásady k
ukončení první světové války a ve kterých se hovořilo také o
autonomii pro národy habsburské monarchie.

Rozpad Rakouska-Uherska však započal a nezastavil ho ani
ústupek v podobě nabízené federalizace v říjnu 1918. Čeští a
slovenští politici v té době již vyjednali u vítězných mocností
Francie, Velké Británie a USA uznání Československé národní
rady jako budoucí vlády samostatného státu.

Prozatímní exilová vláda v čele s Tomášem Garriguem Mas‐
arykem, ministrem zahraničí Edvardem Benešem a minis‐
trem vojenství Milanem Rastislavem Štefánikem byla
ustavena 26. září 1918 a 18. října v Paříži publikovala tzv.
Washingtonskou deklaraci, která v podstatě znamenala
vyhlášení samostatnosti. V textu adresovaném USA odmítla
autonomii českého a slovenského národa ve federalizovaném
Rakousko-Uhersku.

Když 27. října 1918 vídeňská vláda vyjádřila ochotu jednat o
mírových podmínkách prezidenta Wilsona, Pražané to
pochopili jako kapitulaci monarchie. Vypukly živelné demon‐
strace, které 28. října 1918 vyvrcholily vyhlášením samostat‐
nosti a v zemi převzal moc Národní výbor, reprezentovaný
pěticí „mužů 28. října“ - Čechy Aloisem Rašínem, Františkem
Soukupem, Jiřím Stříbrným, Antonínem Švehlou a Slovákem
Vavrem Šrobárem.

28. říjen 1918

V ranních hodinách převzali Antonín Švehla a František
Soukup jménem Národního výboru Obilní ústav, aby za-
bránili odvozu obilí na frontu. Následně se rozšířila zpráva o
uznání podmínek míru Rakousko-Uherskem. Na večer vydal
Národní výbor první zákon o zřízení samostatného státu.

Mezitím v Ženevě jednala česká delegace
vedená Kramářem s představiteli zahran‐
ičního odboje v čele s Benešem. Jednání
skončila 31. října a bylo na nich rozhod‐
nuto, že Československo bude republikou
aMasaryk prezidentem.

Vyhlášení republiky bylo programem
první schůze revolučního Národního
shromáždění v pražském Thunovském
paláci 14. listopadu 1918. Na téže schůzi
byl Masaryk zvolen prezidentem a byla
ustavena i vláda vedená Karlem
Kramářem.

VYBOR SPOLKU MILANA RASTISLAVA STEFANIKA.

POETICKY VECER HISTORICKEHO eposu pripravuje
Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika

PRAHA - KDYŽ RAKOUSKO-uherský císař Karel I.
vydal 16. října 1918 manifest proklamující
federalizaci monarchie, bylo již na záchranu
habsburského mocnářství pozdě.

▼Historické souvis-
losti. Dva týdny před
koncem války tak
vznikla tzv. „první re-
publika“, což je dodnes
označení pro
Československo v ob-
dobí od roku 1918 až
do vzniku mnichovské
dohody v roce 1938.
První republika
zahrnovala území Čech,
Moravy, Českého Slez-
ska (jižní část Slezska),
Slovenska a Podkarp-
atské Rusi. Na jejím
území se hovořilo
česky, německy, slov-
ensky, maďarsky,
polsky, rusínsky,
různými nářečími
Ukrajiny, romsky nebo
též rumunsky.
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SCHOLARSHIP ANNOUNCEMENT

 

ZPRÁVY 

Stipendijní program   
Masarykova ústavu pro rok 2022– 2023 

3. srpna 2022 

Masarykův ústav (MMI) vyhlašuje stipendijní program pro akademický rok 2021–2022. Stipendia Masarykova 
ústavu jsou určena kanadským občanům 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 ústavu byl založen v roce 1987 díky štědrým darům několika krajanů. Ačkoliv 
tento program nebyl vyhlašován každý rok, Masarykův ústav 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 (taneční, hudební, divadelní) nebo náboženských skupinách. 

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

Vyplněné žádosti se vší potřebnou dokumentací musí být podána nejpozději do 31. října 2022. Detailní popis 
požadavků a formulář žádosti 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. 

Peggy Woessmann 
Masaryk Memorial Institute 
(416) 569-4924 
psoukup@rogers.com 

Translation provided by Ms. D. Vavrusa, language adjustment M. Tomšů.
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DEADLINE

FALL PHOTO 
CONTEST

Win a $100 Gift Card to 
Prague Restaurant  

Send us your best photos (max. 3 per person) of the gorgeous autumn 
colours by October 28th and win a $100 gift card to Prague Restaurant. 

www.praguerestaurant.ca  

NOVYDOMOVEDITOR@GMAIL.COM

OCTOBER  
28
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RECIPE OF THE MONTH

Na Bratislavské Rožky budeme potrebovať:

Na cesto:

500 g hladkej múky
1 kocka čerstvého droždia
½ čl soli
60 g kryštálového cukru
150 g bravčovej masti
150 ml mlieka

Na orechovú plnku:

150 g mletých vlašských orechov
125 ml mlieka
150 g práškového cukru
trochu vanilkového cukru

Na makovú plnku:

150 g mletého maku
125 ml mlieka
150 g práškového cukru
trochu citrónovej kôry alebo škorice

Na potrieranie:

3 žĺtky

Postup:

✪ Do vlažného mlieka pridáme 1 PL kryštálového cukru z
odváženého množstva a rozdrobíme doň čerstvé kvas‐
nice. Necháme asi 20 minút pri izbovej teplote odstáť,
kým kvasnice nenakysnú a nevytvorí sa kvások. Múku
premiešame s cukrom, soľou, pridáme masť a kvások a
vymiesime hladké nelepivé cesto. Cesto necháme na
teplom mieste asi hodinu vykysnúť.

✪ Medzitým si pripravíme plnky. Pripravíme si dva
menšie hrnce, do každého dáme 125 ml mlieka a 150 g
práškového cukru a krátko ich na slabom plameni
povaríme. Potom pridáme do jedného mletý mak a cit‐
rónovú kôru alebo škoricu, a do druhého mleté orechy a
vanilku a krátko premiešame. Odstavíme z ohňa a
necháme odstáť.

✪ Nakysnuté cesto rozdelíme na 30 rovnakých kúskov
(každý bude mať približne 30 g), tie premiesime a
vytvarujeme guličky. Necháme ich ešte krátko nakysnúť.
Každú guličku cesta potom rozvaľkáme na ovál. Každú z
plniek si rozdelíme na 15 približne rovnakých častí, z
každej ušúľame valček a ten vložíme do stredu oválu.
Cesto zahneme zhora aj zdola, šev spojíme, jemne
zašúľame, aby sa cesto spojilo a plnka nevytekala.

✪ Z makových rožkov vytvarujeme podkovičky, z
orechových písmenko C a pokladáme ich na plech s papi‐
erom. Rožky potierame rozmiešaným žĺtkom a necháme
zaschnúť. Pred pečením rožky ešte raz potrieme žĺtkom,
týmto spôsobom sa na rožkoch spraví typické
mramorovanie. Pečieme v rozohriatej rúre na 200
stupňoch (400 F) asi 12 minút.

Dobrú chuť!

▼

BratislavskéRožky

Ti na něm vystavují svá díla v celkovém počtu 42 instalací,
z nichž v tomto magickém městě ve středu Evropy můžete
zhlédnout 10 z nich, jejichž autory jsou uznávaní čeští
výtvarníci jako Kurt Gebauer, Lukáš Rittstein, Michal
Trpák, Jaroslav Róna, Martin Steinert, Aneta Filipová,
Štěpán Šefr a Alexandra Koláčková, jejíž tři instalace
nazvané Dvě křesla, Sedící postava a Sofa přitahují nejen
svou barevností, z níž vyzařuje radost, hravost a pozitivní
energie, ale také i svou velikostí oči všech procházejících
kolem nich.

Paní Koláčková, jak se vlastně zrodila tato vaše tři
díla, která zde prezentujete?

Já s festivalem Sculpture line spolupracuji od jeho začátků
v roce 2015, takže každý rok je vystaveno něco z mého
ateliéru. Mně tato platforma dává obrovskou příležitost
vystavovat své objekty na zajímavých místech ve veře‐
jném prostoru. Společně s organizátory se snažíme, aby
mezi plastikou a vybraným místem probíhal nějaký smys‐
luplný dialog, takže proto třeba výběr hravého sezení před
budovou seriózní instituce nebo intimnější plastika sedící
postavy, která zároveň slouží jako sezení pro dva v zákoutí
nádvoří historické budovy Novoměstské radnice.

Specializujete se na velkoformátové plastiky z ker‐
amiky a betonudo veřejného prostoru, co vás
přimělo zabývat se právě tímto druhemsochařiny?

Tímto druhem tvorby se zabývám zhruba 30 let. Po
vysoké škole pedagogické, kde jsem studovala výtvarnou
výchovu mi bylo jasné, že chci víc pracovat rukama a
sama ve svém ateliéru než ve škole.

Vaše dílamůžeme spatřit v řadě českých parků,
zahrad ale také i na veřejných prostranstvích, jako
například vaší obří hračkuRybana kolečkách, jenž si
získala tak velký úspěchu všech věkových generací,
žemádokonce i svéwebové stránky s názvem
Obrryba. Pokud vím, tak to se ještě nikdy žádnému
výtvarníkovi nepodařilo, aby jeho dílomělo své
webovky. Cona to říkáte?

Prahaplná soch
ZAVÍTÁTE-LI V těchto dnech do hlavního města
České republiky Prahy, stanete se návštěvníky
právě probíhajícího Mezinárodního sochařského
festivalu Sculpture line, jehož se účastní celkem
10 států, 21 měst a 28 umělců.

ART AND DESIGN
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SOŇA SVOBODOVÁ

Příběh Obrryby je specifický. To s těmi webovkami
vyplynulo ze záměru vytvořit z této plastiky jakéhosi
maskota, nebo jeden ze symbolů obce Lipno nad Vltavou,
která se stala na jihu Čech centrem rodinné turistiky.
Takže Obrryba má svůj příběh, svoje webovky, svého
plyšáka a další suvenýry v místním informačním centru.

Velkou výhodou je, že na vaše díla semůže sahat,
dokonce semůže zájemce naně i posadit, a tak si je
užít, cožmi evokuje otázku, že je to vlastně vaším
hlavním tvůrčím záměrem. Je to tak?

Máte pravdu, mě opravdu hodně baví komunikovat s
ostatními lidmi tímto způsobem, dává mi to radost i
smysl mé práci.

Své výtvarné tvorbě, jak jste již zmínila se věnujete
zhruba 30 let.Máte spočítáno kolik děl jste za tu
dobu vyrobila?

Nemám, ale zase bych se vrátila k té knížce, co letos vyšla
a je výběrem z mé tvorby za zhruba 20 let. V ní je na konci
soupis všech podstatných realizací ve veřejném i
privátním prostoru.

Ano. Vydalo ji nakladatelství Kant (http://www.kant-
books.cz/cs/publikace/vytvarne-umeni/
?page=1&sort=1&sort_type=down) podnázvemAlex‐
andraKoláčková a je plná nejen zajímavého čtení, ale
také i fotografií s vašimi excelentními sochami a již
pouhý pohled naně, rozzáří člověku celý den radostí,
hravostí a také popustí i uzdu jeho fantazii, a což
teprve dětem...

Často také při jejich vzniku spolupracujete se svým
manželem JiřímKoláčkem, alemáte i bratraMichala,
který je úspěšným fotografema sklářem. Jemezi
vašimi pracemi nějaká, na níž jste se podíleli všichni
společně?

S manželem jsme pracovali společně na všech zakázkách
až do roku 2015, kdy se naše cesty rozešly. Bratrova tvorba
je velmi specifická a od té mé výrazně odlišná nejen v
provedení ale i v konceptu, takže myslím, že k tomu ani
nikdy nedojde.

Vaše díla jsou několikatunová, takže jejich tvorba/
výrobamusí být po všech stránkách velmi náročná,
že?

To ano. Naštěstí mám v ateliéru dva dlouholeté kolegy,
kteří jsou nenahraditelní nejen svou řemeslnou šikovností
a fyzickou silou, ale i přemýšlivým a tvořivým přístupem
ke každé nové práci, takže je radost s nimi spolupracovat.
Spolupracujeme i s dalšími profesemi, vždy podle potřeby
každé jednotlivé realizace.

Okeramice je známo, že se sušeníma vypalováním

smršťuje, jak tedy řešíte zachování původní velikosti
daného díla?

To nevím, jestli se dá vysvětlit několika slovy, aniž bych
vám nepopsala alespoň zhruba celý technologický postup.
Moje plastiky jsou zjednodušeně řečeno železobetonové
skořepiny s vrchní nalepenou vrstvou glazované keramiky.
Takže vytvoříme vnitřní formu z tvrzeného polystyrenu,
zpevníme ji železnou armaturou, která se spojí s vrstvou
betonu.

Na takto upravené vnitřní tělo plastiky naneseme hlínu.
Ručním modelováním této vrstvy dám plastice finální
podobu. K tomu patří i přemýšlení nad tím, jak plastiku
rozřezat na jednotlivé kachle a to hned z několika důvodů:

Jednak kresba spár tvoří neodmyslitelný specifický
výtvarný výraz mých plastik.

Za druhé se spárami oddělují barevné plochy, protože
glazury se velmi špatně míchají a složitě nanášejí a nedá
se s nimi malovat jako třeba na plátně.

A třetím důvodem podstatným důvodem je to, na co se
ptáte. Smrštění hlíny z mokrého stavu přes vysušení a dva
výpaly je zhruba 11 %. Takže už dopředu musím přemýšlet
nad spárami a doplnit po výpalu a nalepení hotových
kachlí v prvním kole doplnit místa, kde díky smrštění
vznikly mezery doplnit znova hlínou a vytvořit další nové
kachle, kterými plastiku doplníme. Občas se stane, že něk‐
terou kachli vyhodím úplně a udělám tu část znova.

Nosíte v hlavě nějaký nápad, který byste ráda
zrealizovala, ale dosud se vámhonepodařilo
prosadit?

Opravdu nejraději dělám věci, které může využívat široká
veřejnost. Veřejná prostranství si žádají většinou velké
formáty, aby vynikly. Ty mě baví nejvíc.

Tyto velké projekty s sebou nesou značnou finanční
náročnost, takže vůbec celý ten proces kolem jejich vzniku
je mnohdy zdlouhavý nebo nejistý. Proto jsem se pracovně
spojila právě s Agenturou Artlines, která má ambici
prosazovat výtvarné umění, nejen jako přechodné
instalace ale natrvalo do veřejného prostoru. Dalším
naším společným cílem je představit moji tvorbu více i v
zahraničí.

Děkuji za rozhovor.

A pokud jste to do Prahy ještě nestihli nezoufejte, neboť
Sculpture line probíhá až do 31. prosince letošního roku.

▼Alexandra
Koláčková, Dvě křesla,
Kongresové centrum,
Praha 4-Nusle

Continued from page 12
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POZVÁNKA

MarkétaPilátováa
BiancaBellováv
Torontu.

Milé pravidelné čtenářky a čtenáři Nového domova,

v srpnu tohoto roku jsem na pozici konzulky v Torontu vystřídala moji kolegyni Noru
Marešovou. Na americký kontinent jsem se vrátila po dvou letech v ústředí Minister‐
stva zahraničních věcí v Praze. V letech 2016 - 2020 jsem působila jako kulturní atašé
na našem velvyslanectví ve Washingtonu, kde jsem se kromě kultury věnovala i české
krajanské komunitě. Podporovala jsem a rozvíjela i činnosti honorárních konzulů a
českých škol.

Na práci v Torontu se velmi těším a věřím, že se nám zde během několika příštích pár
let podaří uskutečnit řadu pěkných kulturních akcí. Toronto mám díky manželům
Škvoreckým spojené právě s literaturou, a proto jsem ráda, že Vás tímto mohu srdečně
pozvat na debaty hned se dvěma českými spisovatelkami, které zavítají do Toronta v
průběhu října, a to Markétu Pilátovou a Biancu Bellovou.

ŠÁRKA PONROY VAMBEROVÁ

POZVÁNKA NA DEBATU s českými spisovatelkami
Markétou Pilátovou a Biancou Bellovou v
Torontu

Bianca Bellová se narodila 20. února 1970 v Praze.
Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze. Je
spisovatelkou, překladatelkou a tlumočnicí. V roce
2009 jí vyšla prvotina Sentimentální román, násle‐
dovaly knihyMrtvýmuž (2011) a Celý den se nic
nestane (2013). Za román Jezero (2016) získala cenu
Magnesia Litera za knihu roku a Cenu Evropské unie
za literaturu. Autorčin pátý románMona vyšel v roce
2019 a o rok později získal Cenu Česká kniha. V roce
2021 vydala povídkovou sbírku Tyhle fragmenty a na
jaře roku 2022 jí v domovském nakladatelství Host
vyšel zatím poslední román Ostrov. Její severoamer‐
ické turné podpořené Českým literárním centrem je
zaměřeno na podporu nedávno vydané anglické verze
oceňované knihy Jezero v překladu renomovaného
překladatele z češtiny Alexe Zuckera.

Bianca Bellová bude anglicky číst z knihy Jezero a
diskutovat na University of Toronto v pondělí 31.
října od 18 hod.Department of Slavic Languages
and Literatures, Muzzo Family Alumni Hall121 St
Joseph St, Toronto, ONM5S 3C2, 4th floor, room 404
(namapě zde)

Opět budemožné se k debatě připojit on-line.

Následně 3. listopadu byměla mít čtení na
Velvyslanectví ČR vOttawě.

Sledujte prosím naše webové stránkymzv.cz/toronto a
naše účty na Facebooku a Twitteru kvůli aktuálním
informacím. Těším se na setkání s Vámi na konzulátu
nebo při kulturních akcích.

Markéta Pilátová se narodila 1. února 1973 v
Kroměříži. Vystudovala latinu, romanistiku a historii
na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v
Olomouci. Je spisovatelkou, novinářkou, autorkou
knih pro děti, překladatelkou a hispanistkou. Publikuje
eseje, zahraničněpolitické články, reportáže, recenze,
povídky a autorské sloupky v českýchmédiích. Píše
povídky pro rozhlasovou stanici Vltava a písňové texty
pro zpěvačkuMoniku Načevu. Za seboumá několik
úspěšných knih pro děti.

Za knihy pro dospělé Žluté oči vedou domů (2007) a
Moje oblíbená kniha (2009) ovlivněné Latinskou
Amerikou a knihu pro děti Kiko a tajemství papírového
motýla (2010) byla nominována na cenuMagnesia
Litera. Za svůj román Hrdina odMadridu (2005)
získala nominaci na cenu Josefa Škvoreckého. V roce
2020 vyšel zatím její poslední román pro dospělé s
názvem Senzibil.

V Torontu se můžete se spisovatelkouMarkétou
Pilátovou osobně setkat v neděli 23. října ve 12 hod., a
to pomši v kostele sv. Václava. Česky bude vyprávět o
svém působení v české krajanské komunitě v Brazílii a
Argentině a představí knihu S Baťou v džungli (2017),
která pojednává o životě Jana Antonína Bati v brazil‐
ském exilu.

Od 14 hod. potom zvememalé čtenáře
ve věku od 6 do 14 let na autorské čtení a workshop
s knihou pro děti Bába Bedla (2021).

V úterý 25. října od 18 hod. budeMarkéta Pilátová v
angličtině číst a besedovat na University of Toronto,
Department of Slavic Languages and Literatures,
Muzzo Family Alumni Hall121 St Joseph St, Toronto,
ONM5S 3C2, 4th floor, room 404
(namapě zde) Parkování zde.

Jste srdečně zvaní k osobní účasti nebo se můžete při‐
pojit on-line.

Ve dnech 26. - 29. října navštíví spisovatelka krajany
v Albertě, v Edmontonu a Calgary, kde se zapojí do
výuky v České škole.

▼Bianca Bellová

▼Markéta Pilátová

https://maps.app.goo.gl/ff15Rwx1NRXNWiVXA
https://maps.app.goo.gl/ff15Rwx1NRXNWiVXA
https://stmikes.utoronto.ca/about-us/contact-us/maps-parking.
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KANADSKO SLOVENSKÁ OBCHODNÁ komora vydala
pri príležitosti 100-ho výročia narodenia
Štefana B. Romana reprezentačnú knihu,
ktorá bola slávnostne uvedená koncom júna
na Slovensku.

DUŠAN TÓTH

RECENZIA

Príspevky v nej nájdete od popredných osobností
náboženského a politického života počnúc Jozefom
Kardinálom Tomkom, Janom Sokolom, cez syna Štefana,
až po spisovateľov Antona Hykischa a prezidentov
Rudolfa Schustera a Ivana Gašparoviča. Dielo je monu‐
mentálne a zachytáva život emigranta až po úžasného
podnikateľa, národovca až po oddaného kresťana.

Na otvorení sa zúčastnili prezident Ivan Gašparovič,
spisovateľ Anton Hykisch, synovec Branislav Roman,
praneter Anna Roman a príbuzný Ján Chovanec. Ďalej
Peter Jašek z Ústavu pamäti národa, Ida Deszkasová z
Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a bývalý riaditeľ
sekretariátu prezidenta Slovenskej Republiky, Marián
Parkanyi. Na uvedení sa zúčastnila aj Beata Katrebová
Blehová z Ústavu pamäti národa a za Kanadsko-Slov‐
enskú obchodnú komoru ja, ako prezident, a tajomník
René Augustín a mnoho ďalších hostí.

Slávnostné uvedenie knihy bolo majestátne a dôstojné s
odkazom, avby meno národovca Štefana Romana zdobilo
históriu Slovenského národa.

Kniha stojí 40 EUR a možno si ju objednať cez:
Canadian Chamber of Commerce
Marianska 12. 811 08 Bratislava
Slovak Republic.
Pripočítajte poštovné 20 EUR.

ŠtefanBoleslav
Roman:
UránovýkráľDOSTAŤ DO RÚK dobrú knihu, je ako nájsť

poklad, ktorý poteší, pohladí dušu človeka a
pomôže objaviť nepoznané svety. Ktosi
povedal: "Čítať peknú knihu je nepretržitý
dialóg, v ktorom kniha hovori a naša duša,
naše vnútro, odpovedá."

DUŠAN TÓTH

RECENZIA

Dočítal som ďalšie vydarené dielo z kuchyne majstra pera
Branislava Adamca. Príbeh Siroty, vlastne polosiroty, keď
sa otec nevedel zmieriť so stratou milovanej ženy, ktorá
podľahla pri pôrode. Opustil syna, dom a vybral sa do
sveta hľadať šťastie a nový život. Doslova som viedol
dialóg so Sirotou, no viac som načúval ako pravdivo,
čestne, odvážne Jakub zápasil s krivdou, ako dokázal sám
sebe a svetu, že je hodno žiť a nadovšetko, ako môže
zmeniť život sebe a mnohým iným. Svojou usilovnosťou a
predsavzatím žiť naplno život, ktorý dostal darom, plný
etických zásad, ktoré mu vštepoval starý otec, stava sa
hrdinom, ktorého hodno nasledovať.

Všetko sa dejovo odvíja tak prirodzene a pútavo, že sa
čitateľ nemôže odtrhnúť od udalosti, ktoré ho pohltia
celého. Informácie o hospodárskych a politických
udalostiach sú verné a pravdivé aj keď o desiatky rokov
staršie.

Sám som mal možnosť navštíviť mnohé krajiny vo svete
vrátane Argentíny a viem dôverne, ako naši rodáci
začínali a ako preslávili svojou pracovitosťou svoju
kolísku. Takmer stotisíc Slovákov sa usadilo v úrodnej
Provincie Chaco, (S. Pena, S. Bernardo, Resistencia) ako aj
v Provincii Santa Fe a na vlastné oči som sa presvedčil ako
svojou pracovitosťou zmenili život v týchto a iných pro‐
vinciách Argentíny.

Mnoho nás odišlo do sveta. Opustili sme domov,
postavenie, svojich najbližších, aby sme sa zachránili pred
tyranmi ducha. Iní, aby si polepšili životné podmienky,
ale všetci sme to robili pre pokoj v srdci a pre túžbu život
žiť čo najlepšie. Život sme dostali do daru a tento dar
musíme žiť a zveľaďovať. Tento obraz je podaný v Sirote
fascinujúcim spôsobom.

Úprimne doporučujem si knihu prečítať.

O kópiu v cene 12 EUR + poštovné napíšte priamo
autorovi Branislavovi Adamcovi na email
brano.adamec@gmail.com alebo výkonnému riaditeľovi
občianskeho združenia Nova Montania Marekovi
Uškrtovi marek.uskrt@gmail.com

BranislavAdamec:
Sirota

▼Dušan Tóth,
evanjelický kazateľ,
kultúrno-spo-
ločenský
organizátor, režisér
a publicista .

▼Uvedenie knihy: Prezident Ivan Gašparovič,
Dušan Tóth, Braňo Roman (synovec), Predseda
Slovensko-Kanadskej obchodnej komory Jozef M.
Burza a bývalý Veľvyslanec v Kanade Anton
Hykisch.
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Když se vysloví jméno Tomáš Garrigue Masaryk, není mezi
námi nikdo, komu by v mysli okamžitě nevyvstala
odpověď, která zní: „První prezident Československé
republiky, nebo také chcete-li prezident Osvoboditel“,
neboť tak se mu také často přezdívalo.

V roce 1914 emigroval do Francie, a odtud do Velké
Británie, kde se stal spolu s E. Benešem a M. R. Štefánikem
představitelem zahraničního odboje usilujícího o vyt‐
voření samostatného československého státu. To se mu
podařilo a 14. 11. 1918 byl zvolen prvním prezidentem ČSR.
V dalších letech 1920, 1927 a 1934 byl zvolen opakovaně.
Tato data všichni dobře známe ze vzpomínek našich
prarodičů a z vyprávění našich rodičů či z hodin školního
dějepisu.

Málokdo však také ví, že T. G. Masaryk měl rozvětvenou
rodinu a své starosti, smutky, slabosti, radosti a lásky jako
každý jiný člověk. A právě o nich a celé jeho rodině se
můžete dozvědět i to, co v učebnicích dějepisu nikdy
nebylo uvedeno, když se začtete do knihy, kterou vydalo
nakladatelství Petrklíč pod názvem: Sága rodu Masaryků,
a jejíž autorkou je známá česká uměnovědkyně a
spisovatelka, PhDr. Michaela Košťálová.

Paní Košťálová, co vás přivedlo na myšlenku věnovat
se ve své knize právě tomuto tématu – Masarykově
rodině?

V první řadě má oborová specializace, kterou je doba
prvorepublikového Československa. Už dávno před TGM
jsem věnovala nemalé úsilí, oživit a znovuobjevit odkaz
herečky pražského ND a malířky Míly Pačové - Krčmářové
(1887 – 1957), spolu s jejím manželem Prof. JUDr. Janem
Krčmářem (1877 – 1950), kteří se, s tehdy nejvýznamnější
osobností našich moderních dějin znali osobně, a ještě
lépe znali syna TGM Jana Masaryka. Právě on za nimi
pravidelně jezdíval do proslulé čáslavské třemošnické vily
na návštěvy. Myslím, že přesně v tomto okamžiku mě
Masaryk a jeho rodina coby téma velmi zaujalo. Ovšem, na
druhé straně opět stejným způsobem, jako jiné osobnosti,
kterým jsem se kdy věnovala, tedy spíše po té osobní,
soukromé stránce. Zajímal mě život Masarykových, jejich
zvyky… TGM mě pak zaujal třeba i svým stylem oblékání a
vystupování. Musím se přiznat, že vedle Pačové, kterou
obdivuji někdy od svých osmi/deseti let, je TGM má his‐
toricky nejoblíbenější osobnost.

T. G. Masaryk jeho žena Charlotta Garrigue Mas‐
aryková a jejich děti Alice, Herbert, Jan a Olga. Jak
náročný byl pro vás sběr podkladů k přípravě dané

knihy, když jste do ní zahrnula celou jeho rodinu plus
i jejich prarodiče?

Pracné bylo, sehnat co nejvíce pramenů či starých
vydaných publikací, které se Masarykovým, potažmo
alespoň jednomu z nich, vždy nějak detailněji (zajímavěji)
věnovaly. V určitém slova smyslu bylo snadnější shánět
materiály třeba k osobnosti Jana Masaryka, než kupřík‐
ladu k Alici Masarykové, kde byla cesta složitější. Ta žila
způsobem života velmi přísným a hodně věcí si nechávala
buď úplně pro sebe, anebo je vykládala neúplně. Poměrně
dobře se oproti tomu sháněly podklady k životu T. G. Mas‐
aryka a jeho manželky Charlotty. Co se týkalo obou rodičů
prezidentského páru, tam je samozřejmě celá řada nejas‐
ností a otazníků, zvlášť na straně rodičů TGM. Historici si
sice některá fakta během let již „zaběhli“, ale pořád zde
platí takové mé pořekadlo. A sice: „Kdo z nás prožil život
vedle TGM nebo jiné osobnosti? Nikdo. Proto je nanejvýš
odvážné tvrdit, že ten či onen historický fakt je jasný a
neměnný jen proto, že jej tvrdí nějaký jiný renomovaný
historik.“ Podle mého názoru je dobré, vždy o věcech
přemýšlet a nepodceňovat detaily.

Ano. V tom s vámi plně souhlasím...

Masaryk se se svou ženou Charlottou seznámil v roce
1876, když pobýval v Lipsku. Byla jejich láska, láskou
na první pohled?

Domnívám se, že skutečně ano. V tomto případě lze usu‐
zovat z mnoha faktorů. Už třeba jen ze samotného Char‐
lottina rozhodnutí, odejít ze zajištěného života v Americe
do naprosto nejistých a prostorově malých poměrů tehde‐
jšího Rakouska-Uherska. Navíc si vzít za muže člověka,
který nebyl tou dobou ve společnosti ani trochu pohodlný,
a třebaže doktor filozofie, navrch i málo vydělával. Někdo
by možná podotkl, že Masarykovi financovali potají Char‐
lottiny rodiče z Ameriky, jenže ne. Tomáš s Charlottou se
museli „snažit“ opravdu a výhradně skrze vlastní práci,
čímž vzniklo i jejich, později známé, rovnoměrné rozdělení
všech povinností na oba. Charlotta byla navíc velmi
všestranná žena, což TGM oceňoval. Osobně si myslím, že
nad krásu fyzickou stavěl u žen vždy tu duševní. Té měla
paní Charlotta opravdu, jak se říká, na rozdávání.

Také se o ní traduje, že byla nejen skvělá literátka,
intelektuálka, ale také velká feministka. Projevila se
tak i po svémpříjezdu doPrahy v roce 1881?

V podstatě ano. Kromě toho, že vedle péče o postupně
narozené děti se věnovala i společným tématům s
manželem, nastudovala kompletně i český jazyk spolu s
českou historií, a začala se vášnivě zapojovat do podpory
naší země, naší kultury. Opakovaně přispívala do sbírek na
stavbu pražského Národního divadla a ženám
připomínala, že nemají doma jen „sedět u plotny“, ale
nebát se, a čestně a hlavně nahlas sdělovat své názory. Být
svým mužům intelektuálními partnery. Přála si, aby ženy
studovaly, byly vzdělané. Díky svému hudebnímu
vzdělání si našla cestu k osudu Bedřicha Smetany, jemuž
se věnovala historicky. Naší kulturu si tak říkajíc oblíbila.
Jak řekl kdysi TGM, z Američanky se rázem stala Češka…

Což dle mého názoru svědčí o tom, že měla velmi
dobré srdce plné vřelosti a lidskosti, nemýlím se, že?

Jistě. Charlotta Masaryková neváhala lidem v okolí
pomáhat a nikdy si nepotrpěla sama na luxus. Traduje se o

Masaryka jeho
rodina
BYL NEJEN VÝJIMEČNÝM politikem, státníkem a
ideologem, ale před nástupem do prezidentské
funkce působil také jako profesor na Karlově
univerzitě, jenž kromě toho přispíval svými
erudovanými články do časopisů Athenaea,
Naše doba a dalších.

ROZHOVOR

▼Michaela
Košťálová, česká
spisovatelka,
výtvarnice a histor-
ička umění.

„Kdo z nás prožil
život vedle TGM
nebo jiné osobnosti?
Nikdo. Proto je
nanejvýš odvážné
tvrdit, že ten či onen
historický fakt je
jasný a neměnný jen
proto, že jej tvrdí ně-
jaký jiný
renomovaný his-
torik.“
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ní i historka, že před svou dcerkou Olgou kdysi upřednost‐
nila jednu chudší paní a věnovala jí Olžin zbrusu nový
kabát, se slovy, že starý už paní přece má. Povahu paní
Garrigue velmi oceňoval také dvorní malíř Masaryka
Hanuš Schwaiger, který o Charlottě tvrdíval, že je největší
aristokratka, jakou kdy viděl. Právě svou vstřícností a
skromností.

Jejich první dcerou byla Alice, která se proslavila jako
zakladatelka Československého červeného kříže a
také se zasloužila i o vznik hnutí křesťanské mládeže
YMCAAYWCA, ale také prý pobývala ve vězení. Proč?

Ano. Do vězení se dostala kvůli exponovanosti svého otce
TGM v tehdejší politice. Stalo se tak mezi roky 1915 – 16.
Zkušenost z vězení jí velmi podkopala psychiku a myslím
si, že šrámy na její duši, (celkem pochopitelně), pak už
nikdy zcela nevymizely, právě naopak. Zajímavé však je, že
ačkoliv jí do vězení psala dopisy její matka Charlotta, a
všelijak ji podporovala, přičemž Alice mohla být do jisté
míry na tátu i za to všechno, co se děje rozčilená, nebyla.
Vše nesla relativně statečně a s otcem ji i nadále pojilo
bližší pouto, než s matkou Charlottou, což je takové
zvláštní. Ona Alice vůbec chtěla být následníkem svého
otce… Jenže, to byl sen i pro ženu jejího formátu, v té době
nerealizovatelný…

Což je velká škoda pro nás všechny, neboť se dom‐
nívám, že by politika jako taková určitě byla více
lidštější. Comyslíte?

Do jisté míry ano. Já osobně bych v
úřadu prezidenta ženu jednoho dne
ráda viděla.

A já myslím, že by to bylo jen ku
prospěchnámvšem...

V roce 1880 se jim narodil syn
Herbert, který byl nejen vynikajícím
malířem, ale také i dobrým
hokejistou. Hrál za SK Slavia a prý
dokonce po boku Josefa Laufera.
Opravdu tomu tak bylo?

Herbert byl nejen umělecky, ale i
pohybově dost nadaný a skutečně, je
považován za jednoho z průkopníků
hokeje u nás. V roce 1901 se zúčastnil
prvního doloženého hokejového utkání
v Praze, což zní velice zajímavě. S osob‐
ností Josefa Laufera se setkal, ale
přiznám se, že o jejich společném
utkání či přátelstvímnoho nevím, takže
bych nechtěla jen planě usuzovat.
(Smích)

Rozumím...

O šest let později spatřil světlo světa
jejich další syn Jan, který působil
jako politik a diplomat a také jako
ministr zahraničních věcí v
londýnské exilové vládě, ale
vzhledem k tomu, že v Únoru 1948
odmítl odstoupit s ostatními
demokratickými ministry, tak za
několik dní poté za nevyjasněných
okolností zemřel. Podařilo se vám

zjistit v rámci sběru podkladůnějaké nové poznatky?

Obávám se, že nic konkrétního ani senzačního. Já o této
etapě Janova života hodně přemýšlela a myslím si, že tam
mohou být reálné různé scénáře, které se říkají či píší. Jan
byl skvělý diplomat, ve společnosti bych řekla dokonce
místy obratnější než Edvard Beneš, ale, jak na něj
například vzpomínal ve svých Pamětech profesor Jan
Krčmář, ministr školství a národní osvěty (1926, 1934-36),
jeho nitro a povaha byly spíše umělecké. Do světa politiky,
která je tvrdá a leckdy bezohledná a neemocionální, se
nehodil, tudíž činění různých rozhodnutí pro něj muselo
být vždy velmi těžké.

Dalším jejich dítětem byla dcera Eleanor, která se
dožila pouze čtyřměsíců, což proněmusela být velmi
těžká rána?

Byla. Pohledná maličká holčička, která získala slavné
křestní jméno, jaké nosila například americká první dáma
Eleanor Roosevelt, měla být po, vždy přísné a introvertní
Alici novým větrem do Masarykovic rodiny. Bohužel, osud
rozhodl jinak. Přesto o druhou, ve skutečném pořadí třetí
dceru TGM s Charlottou nepřišli.

Ano. Za rok nato se jim narodila další dcera Olga,
kterápracovala se svýmotcem jako jeho spolupracov‐
nice, ale také se o ní traduje, že po smrti svého bratra
Jana, již do své vlasti nikdy nezavítala. Mohlo to být
zapříčiněno tím, že se též obávala o svůj život?

Domnívám se, že to tak mohlo být. Šlo o
léta po roce 1948, kdy by ji pravdě‐
podobně s nadšením v zemi skutečně
nikdo nevítal. Navíc si myslím, že Olga,
která měla z celé rodiny Masarykových k
politice v podstatě nejdále, chtěla tímto
způsobem „zapomenout“. Žít si po
svém, nebýt už ve stínu slavných rodičů,
bratra Jana a sestry Alice. Mít rodinu,
svůj obyčejný život.

Apodařilo se jí to?

Ano i ne. Rodinný klid sice zprvu nalezla,
bohužel však nikoliv na dlouho. Oba
milované syny (Leonarda s Herbertem)
jí vzala druhá světová válka a poslední
roky života strávila, proto aby alespoň
trošku zapomněla, cestováním.

Často se dočítáme, že manželství
Masarykových nebylo zrovna
šťastné, a právě toto prý bylo
hlavním důvodem toho, že TGM
zahořel velkou láskou k básnířce
Oldře Sedlmayerové, s níž si neustále
dopisoval?

Já si myslím, že manželství Mas‐
arykových bylo po osobní rovině velmi
šťastné. Historicky samozřejmě prošlo
obrovskými zkouškami a zátěží – to ano.
Nicméně vydrželo. Masaryk se dokonce
po smrti manželky rozhodl, už nikdy
neoženit. Dokonce ani snubní prstýnek
nesundal… Přesto byl rád v kontaktu s
intelektuálně zajímavými ženami. A
Oldra pozoruhodná rozhodně byla.

▼Sága rodu Mas-
aryků; TGM, jeho
žena Charlotta Gar-
rigue Masaryková,
Alica Masarykové,
Herbert Masaryk, Jan
Masaryk, Olga Mas-
aryková...
Koncepce knihy je
postavena na inform-
acích ze soukromí
výše zmíněných
členů rodiny Mas-
arykových a
podložena autentick-
ými dobovými
vzpomínkami pamět-
níků.

Continued from page 16
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SOŇA SVOBODOVÁ

Masaryka milovala od dětství a vzala si do hlavy, že se s
ním jednoho dne osobně seznámí. Ačkoliv mohly být její
dívčí zájmy sebevíc naivní, dokázala opak. Svou snahou
být vždy všude, kde Masaryk, svou literární tvorbou, která
rozhodně špatná nebyla, si dokázala místo v jeho srdci
vybojovat a to je nejen obdivuhodné, ale i romantické. A
Masaryk romantik částečně byl. Víte, hodně lidí v ní rádo
spatřuje „zlatokopku“, což já nesdílím. Ovšem, když už
bychom chtěli přistoupit na myšlenku, že veškerý vztah
Oldry k TGM by byl jen z důvodu zisku a výhod, pak si
myslím, že kdyby takhle akční, nadaná a schopná byla
každá tzv. „zlatokopka“, pak by se nám žilo ve společnosti
nejspíš docela dobře. (Smích).

O Masarykovi se také mnohdy hovoří jako o velkém
obdivovateli žen. Jak to tedy opravdu je..?

T. G. Masaryk měl vůbec rád ženy s názorem, ženy ori‐
ginální a jedinečné. I proto kupříkladu obdivoval
manželku ministra Krčmáře – herečku a malířku Mílu
Pačovou. V okamžiku, kdy polovina Prahy Krčmáře za
výběr manželky umělkyně v roce 1928 odsoudila, on se
usmál a sdělil, že je rád, že se konečně objevil jeden pro‐
fesor bez předsudků. Od té chvíle byla Míla Pačová na
Hradě vždy vítána.

Též jeoněmznámo,žepocházel zvelmichudérodiny,
ale také se o jeho rodičích traduje mnoho podivných
spekulací – jako třeba ta, že jehomatka byla Němka a
pak zase Moravanka a jeho otec Slovák. Podařilo se
vámdopátrat se, jak to tedy vlastně s jeho rodiči je?

Obávám se, že ne. Přesně toto je problematika, opředená
řadou, stále se opakujících teorií. Navíc, dopátrat se v této
věci přesných odpovědí je podobně složité, jako téhož v
případě spisovatelky Boženy
Němcové. Oba životní příběhy
jsou relativně daleko, a u obou se
dochovalo jen málo materiálů.
(Pokud vůbec pravých.) Přesto si
myslím, že Masaryk (stejně tak i
Němcová) musel být nadaný a
chytrý po někom z rodiny. Čili, už
jen z genetického hlediska není
možné, aby jeho pokrevní rodiče,
potažmo příbuzní byli všichni do
jednoho nevzdělaní.

Zato jeho žena Charlotta
pocházela z bohaté ame-rické
obchodnické rodiny, jejíž
předci se hlásili k jihofrancouz‐
ským Hugenotům. Víte, o tom
něco více?

Ano, o Charlottě se ví v tomto
směru malinko více. Její rodiče byli
zajímaví především svými kořeny.
Otec Rudolph Pierre Garrigue
pocházel z Dánska, maminka
Charlotta Whiting už byla sice
rodilá Američanka, ale její kořeny
sahaly do Anglie. Otcova strana
Garrigueů pocházela navíc prý až
z Jižní Francie, konkrétně od
pohoří La Garrigue, kde žili
potomci slavných Kapetovců,

spřízněných dokonce až s Ludvíkem IX. Svatým.

Vaše kniha je velmi čtivě a poutavě psána a odbornou
kritikou je považována za nejlepší dílo zasvěcené
právě rodu Masaryků, to pro vás musí být velmi
potěšující zpráva?

Je příjemné slyšet takovou pochvalu a děkuji za ni! Vážím
si každého názoru, dokonce i těch negativních, ze kterých
se snažím, je-li důvod, poučit. Nikdo nejsme neomylní.
Pokud je ale má činnost, a teď nemyslím jen v otázce TGM,
chválena a chápána tak, že se snažím vždy postihovat
osobní rysy a osudy osobností, mám radost největší.
Protože přesně takový je můj styl. Historické vzdělání vede
akademiky vždy k datům, faktům, jménům, místům… Pro
mne jsou však důležité drobnosti, lidská psychologie,
emoce, povahy, na první pohled „nedůležité věci“…
Zkrátka vše to, čím jsou lidé, kterým se věnuji autentičtí a
neopakovatelní. To, co je kolikrát vede tam, kde pak buď
zazáří anebo i podlehnou chybě.

Na svém spisovatelském kontě, ale máte celou řadu
dalších neméně zajímavých děl, z nichž vybírám
Skryté soukromíKarla IV., Alžběta II., CharlotteMas‐
aryková–Vestínu,KarelČapek–Vslzáchavěčnosti či
právě zmíněná Sága rodu Masaryků. Leží na vašem
psacím stole nějaký další zajímavý historický námět,
kterýbyste rádazhmotnilavpodobědalšínovéknihy?

Musím říci, že ano, /ačkoliv od „covidové doby“ se věnuji
spíše vlastní umělecké činnosti, což je tvorba nevšedního
uměleckého profilu o moduritové slečně Jiřince Auroře
(Jííířa Aurora) na Instagramu, a je ze mne ve volném čase
tudíž spíše fotografka/, ke psaní knih bych se vrátila ráda.
(Smích) Mým snem je vydat knihu o již zmíněné herečce

pražského ND a velmi dobré malířce Míle Pačové -
Krčmářové. To je žena, která zejména svou pod‐
porou vzniku pražské Národní galerie, (na kterém
se právně podílel její manžel Prof. JUDr. Jan
Krčmář) do historie výrazně zasáhla, a zasloužila
by si tudíž oprávněnou pozornost. Knižní
pozornost. Snad se mi sen jednoho dne splní,
neboť vydávání knih je pro řadu nakladatelů, nejen
od dob covidu, stále těžší a těžší…

Amybudemedržet palce, aby se tak stalo...

Děkuji za rozhovor.

Mgr. Michaela Košťálová se na Střední
uměleckořemeslné škole věnovala oboru
starožitník. Studia uzavřela prací „Nábytek a
styl života v první polovině 19. století“. Od
roku 2002 sbírala zkušenosti v galeriích a v
roce 2006 absolvovala odbornou praxi v tex-
tilním depozitáři Uměleckoprůmyslového
muzea v Praze. Ve stejné době začala
studovat Dějiny umění a kultury na Katolické
teologické fakultě Univerzity Karlovy.
Zaměřila se na umění 19. a 20. století a pře-
devšímmonografie o osudech významných
žen české historie.

Continued from page 17
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MÁLOKDO - VÍ, ŽE právě ona pověstná bitva,
která se odehrála na proslulém bojišti mezi
rybníky Markovcem a Škaredým v roce 1420
odstartovala slávu tohoto nejvýznamnějšího
českého husitského vojevůdce a politika

ROZHOVOR

Proto není divu, že se v minulých dnech na českých kni‐
hkupeckých pultech objevila velkolepá biografie z naklad‐
atelství Paseka pod názvem Jan Žižka s podtitulem Život a
doba husitského válečníka, zasvěcená právě této výz‐
namné osobnosti českých dějin. Jejím autorem je
respektovaný znalec husitské doby Petr Čornej. Vítěz „
Magnesia Litera kniha roku“ a Vítěz „Litera za naučnou
literaturu“ v roce 2020.

PaneČorneji, čím vás osobnost Jana Žižky tak
oslovila, že jste se pustil do vytvoření této jeho
monumentální biografie?

Odpověď je velmi jednoduchá. Vyrostl jsem na pražském
Žižkově a na Vítkov, kde Jan Žižka vybojoval jednu ze
svých vítězných bitev, jsem si chodil téměř každý den
hrát. Trávil jsem dětství doslova ve stínu monumentál‐
ního Žižkova jezdeckého pomníku. Husitský vojevůdce
byl tehdy mým hrdinou bez bázně a hany. Už v osmi
letech jsem si předsevzal, že o Žižkovi napíšu velkou
knihu. Vysněný úkol jsem splnil až po šesti desetiletích.

Jak hodněnáročná byla pro vás jako pro autora –
práce na této knize?

Byla to práce náročná, vysilující i radostná. Dlouhý čas
jsem počítal prameny i nesmírně bohatou literaturu,
objížděl místa spjatá s Žižkovým působením, psal prů‐
pravné studie, kterých jsem publikoval více než čtyřicet.
Samotnou knihu jsem psal patnáct měsíců, zcela stržen
tématem, takže práce rychle ubíhala a počet stránek
narůstal

Narazil jste při sběru podkladů i na nějaké zajíma‐
vosti ze Žižkova života, o nichž se v učebnicích
dějepisu nikdy nepsalo?

Takových zajímavostí by bylo možné uvádět několik. Na
prvním místě problém Žižkovy povahy a charakterových
vlastností. Žižkovi současníci o něm vydali zajímavé
svědectví. Byl podle nich udatný, statečný a horlivý (tj.za‐
pálený, zanícený), nikdo ale nikdy nezmínil jeho
uvážlivost a prozíravost. Slavný válečník byl tedy nejspíš
impulzivní a poněkud přímočarý člověk, avšak potrpěl si
na dodržování daného slova. Dbal nepochybně na svou
čest. Nebyl ale vzorem úspěšného hospodáře, svým
založením byl bojovník, voják. I proto se uplatnil jako
polní velitel.

Ovšemnež se stal Jan Žižka uznávanýmvojevůdcem
působil také jako odbojník, lapka a člen družiny
Matěje Vůdce, která vedla drobnou válku proti něk‐
terým jihočeským feudálůmakrálovskémuměstu
Budějovicím. Kdopřispěl k tomu, že se z Žižky
odbojníka a lapky stal uznávaný vojevůdce?

To je jedna z největších záhad Žižkova života. Osobně se
domnívám, že vnitřní přerod u něho nastal, když po
návratu z polských služeb zakotvil na pražském
královském dvoře Václava IV. Blížil se věkem šedesátce, v
tehdejší době nejvyšší čas pomýšlet na fyzickou smrt a
spasení vlastní duše. Vzhledem ke svým předchozím
činům, z nichž některé překročily hranice zákona ( v roce
1409 ho amnestoval sám král Václav IV. ), mu však hrozilo
věčné zatracení. Ve snaze napravit své pochybení se
přimkl k husitskému výměru božího zákona, s nímž se
ztotožnil a za jehož vítězství bojoval naprosto upřímně a s
mečem v ruce.

Jak jsem se dočetla byl Jan Žižka také znám jako
vojevůdce s vysokými požadavky na bojovou
morálku, ale současně při jejich nedodržení používal
prý velmi tvrdé sankce. Jaké?

Žižkovy skutky i jeho takzvaný vojenský řád, ve
skutečnosti programový zápis Žižkova východočeského
svazu, poskytují několik názorných příkladů. Nepře‐
možený vojevůdce se inspiroval Starým zákonem a tomu
odpovídaly i tresty. Za hrubé porušení kázně hrozil
provinilci trest smrti, a to bez ohledu na společenské
postavení,: kdo by se na svou pěst obohatil z válečné
kořisti měl být ukamenován jako biblický Achan. Tvrdé
tresty hrozily i ženám. Přesto byl Žižka mezi svými
bojovníky oblíben, nepochybně měl opravdové charisma.

Kromě toho je také znám jako jediný ze světových
vojevůdců, který nebyl nikdy poražen. Čím si to vys‐
větlujete?

Nesporně vojenskou genialitou, schopností vnutit
nepříteli místo boje, improvizačním umem i reálným
odhadem vlastních sil a možností. Když Žižka zjistil, že by
v bitvě neuspěl, včas unikl. Nepouštěl se příliš ani do
zdlouhavých obléhání velkých hradů a dobře opevněných
městských pevností. Zpočátku těžil i z neobvyklé taktiky,
založené na využití pověstné vozové hradby, a v
neposlední řadě dovedl podlomit protivníkovu psychiku.
Žižkovi bojovníci si počínali nekompromisně a životy
svých nepřátel příliš nešetřili.

I přesto, že byl v období katolické protireformace
často zavrhován – byl již v osmnáctém století opět
vyzdvihován českými osvícenci jako symbol české
bojovnosti a slávy.Myslíte si, že se něco z tohoto jeho
bojovného ducha přeneslo i do českéhonároda?

Nevím, nevím… Husitské války totiž zanechaly v his‐
torické paměti rozporuplný otisk. Na jedné straně
vědomí, ba hrdost nad úspěchy českých zbraní, na druhé
straně deziluzi a trauma z rozvratu země. Čeští nekatolíci
16. a počátku 17. století Žižku jako vojevůdce sice vzývali,
ale válčit, se jim příliš nechtělo. Myslím, že i dnes by se
zbraně chopila jen výrazná menšina obyvatel.

Mohou se všichnimilovníci historie a cestování
podle této vámi zpracované jeho biografie vydat na
poznávací výlet ve stopách Jana Žižky z Trocnova?

To jistě mohou, ale itinerář si musí sestavit sami.

Děkuji za rozhovor.

Já, děkuji.

ŽižkovaSláva

SOŇA SVOBODOVÁ

▼Petr Čornej,
Český historik spe-
cializující se na
dějiny pozdního
středověku, zvláště
husitství, a na his-
toriografii. Vyučuje
také dějiny na Kar-
lově univerzitě,
především na její
Pedagogické fak-
ultě.
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https://www.akunacanada.ca
https://drcyrus.com
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CORRECTION: In the September issue Miriam
Valová was incorrectly identified as Chairperson
of the CSAC Montreal Committee, co-founder,
co-director and teacher of the Czech School of
Montreal. The editor regrets the error.

https://www.masaryktown.ca/czech-school
https://www.masaryktown.ca
https://www.praguerestaurant.ca
https://www.etsy.com/ca/shop/MamoushkaSewing
https://www.etsy.com/ca/shop/MamoushkaSewing?ref=simple-shop-header-name&listing_id=616606025
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S VELKOU RADOSTÍ oznamujeme všem našim
rodičům, žákům a příznivcům, že náš letošní
již 6. školní rok úspěšně začal v pondělí 12.
září virtuálními kurzy pro dospělé.

JAZYKY

Česká škola
Montreal

Otevřeli jsme opět tři skupiny na třech jazykových
úrovních a celkem máme zapsaných 17 studentů.
Semestr se skládá ze 13 setkání na Zoomu a končí před
vánocemi. Jak již jsme se zmiňovali dříve,
zprostředkovaným jazykem při výuce češtiny na naší
škole je francouzština, protože většina našich studentů
jsou skolarizováni v tomto jazyce. Skupina české kon‐
verzace používá pouze češtinu a na prvním jazyce
našich studentů nezáleží. Právě do této skupiny
hledáme další zájemce, protože máme pouze 4
studenty. Pokud jste u nás ještě nestudovali,
napište nám na adresu uvedenou na konci
příspěvku. Rádi vám zašleme detailní
informace o kurzu. I přesto, že semestr již
začal, je možné se přiřadit i později.

On-line přihlášky pro děti jsou již uzavřené a
zapsanou máme desítku dětí. Letos bude
vyučování pro děti pouze v prezenční formě
a virtuální třída je zavřená. Vyučování začíná
v sobotu 1. října. Na letošní školní rok jsme při‐
pravovali velkou novinku, ale bohužel se nám ji
zatím nepodařilo uskutečnit. Chtěli jsme otevřít
školku pro děti od tří do šesti let, ovšem přihlásily se
nám pouze tři děti. Bylo rozhodnuto, že tento projekt
odložíme na začátek roku 2023 a během podzimu
budeme na nejrůznějších akcích pro krajany dělat
intenzívní reklamu a nábor. Nezapomímáme ani na
naše tradiční třídy mladších a starších žáků od věku od
6 do 15 let. Už se na ně moc těšíme a věříme, že se jim
budou líbit nové pedagogické projekty, které při‐
pravujeme pro obě skupiny.

Od začátku srpna jsme inzerovali na nejrůznějších
místech v montrealské komunitě, že hledáme do svých
řad učitelů nové členy. Chyběla nám učitelka pro jednu
z virtuálních tříd dospělých studentů a dále pak paní
učitelka k malým dětem do školky. Naše snažení se
podařilo a v našem týmu jsem uvítali paní Veroniku
Evangelovou, která se s nadšením, elánem a notnou

dávkou odvahy ujala skupiny dospělých
začátečníků. Pokud v lednu otevřeme školku,

mohla by paní Veronika učit i zde, protože má
mnoholetou praxi právě s menšími dětmi.

Kromě vyučování chceme zapojit naše žáky
i dospělé studenty do podzimních
mimoškolních akcí. Všechny akce jsou
organizovány za úzké spolupráce se
Sdružením ČSSK, pobočka Montreal a jeho
členů. Jmenujme běh nebo pochod na

oslavu výročí založení Československa,
který je plánován na pátek 28. řijna. Všichni

se moc těší na předvánoční bazar a naší nejm‐
ladší děti si nenechají ujít pana Mikuláše na

začátku prosince. Kovid je doufáme za námi a
chod školy se vrací do starých kolejí jako před

pandémií.

Znovu připomínáme, že ve skupině online české
konverzacimámevolnámísta.Máte-li zájem,ozvěte
se nám co nejdříve na adresu ceskaskola‐
montreal@gmail.com. Těšíme se na nové studenty.

KATEŘINA KWASNIAKOVÁ

ŘEDITELKA ČESKÉ ŠKOLY MONTREAL
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St Paul's Slovak Lutheran Church
80th Anniversary Celebration

You are cordially invited to attend the 80th year
anniversary celebration of the foundation of 
our congregation at 11 am on October 30th 
2022 at our church at 1424 Davenport Road 
in Toronto, with out distinguished guest the 
General Bishop of ECAV Ivan Eľko in 
attendance. The festivities will begin with our 
Sunday Service followed by a special lunch 
banquet. 

Please confirm your attedance by July 31st by 
phone (416 763 3063) or by email 
(kakozakova@gmail.com)

Srdečne vás pozývame milí bratia a milé sestry
na našu radostnú udalosť oslavu 80. výročia od 
založenia nášho cirkevného zboru, ktorá sa 
bude konať v nedeľu 30. októbra 2022 o 11 
hodine počas slávnostných Bohoslužieb za 
prítomnosti váženého brata generálneho 
biskupa Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku 
Ivana Eľku a následne vás všetkých pozývame 
na banket so slávnostným programom.

Miesto konania evanjelický a.v.kostol Sv. 
Pavla 1424, Davenport Road, Toronto, M6H 
2H8.

Vašu možnú účasť na bankete, prosím potvrďte
do 31 júla 2022 z dôvodu potrebnej rezervácie 
miesta, na telefónom čísle: 416 763 3063, 
alebo na email kakozakova@gmail.com.

Dear Czech and Slovak community friends,

We're pleased to announce it's time to register for the second
annual Czech Ottawa Sokol Run, to take place on Sunday,
October 23, 2022, atMooney's Bay Park.

Come join people of all ages from more than 50 locations around
the Czech Republic as well as Cabo Roig, Dallas, Lisbon, San Fran‐
cisco and Washington, D.C., for this run to carry on a tradition
started one hundred and three years ago.

The run for kids starts at9:30 am and the adult run starts at
10:30 am.

For more information visit www.BehRepubliky.cz/en
Register at www.behrepublikyID.cz/en/

The event is organised by Jura Krupka of Ottawa Sokol and the
Czech School of Ottawa in conjunction with the Czech Embassy.

Feel free to encourage your friends and family to come join the fun.

David Beneš
CSSK Ottawa and Czech School of Ottawa
873-660-2417 (mobile)
www.facebook.com/CeskaSkolaOttawa

Jura Krupka
Sokol Ottawa
davifiju@gmail.com 613-581-2804 (mobile)

Drazí přátelé, Sokolský běh republiky vOttawě –
registrace druhého ročníku zahájena !

Připojte se k oslavě založení Československa a přijďte si s námi v
neděli 23.10.2022 zasportovat doparkuMooney´s Bay vOttawě!

Sokolská tradice má počátek v prvním roce oslav nově vzniklého
československého státu, kdy členové Sokola zorganizovali výroční běh
na jeho podporu. Organizátoři měli myšlenku podobnou štafetě s
olympijskou pochodní, jen místo plamene nesli pouzdro s
pozdravným poselstvím prezidentu T. G. Masarykovi. Před čtyřmi lety
sokolské organizace tuto tradici obnovily.

Sokolský běh je organizován ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR v
Ottawě a Českou školou Ottawa.

Hlavní závod proděti začíná v9:30 am a prodospělé v 10:30 am v
parku Mooney´s Bay v Ottawě.

Více informací najdete na www.BehRepubliky.cz
Návod jak se zaregistrovat a přihlásit najdete zde.

S pozdravem

David Beneš
CSSK Ottawa / Czech School of Ottawa
873-660-2417 (mobile)
www.facebook.com/CeskaSkolaOttawa

Jura Krupka
Sokol Ottawa
davifiju@gmail.com 613-581-2804 (mobile)

SOKOL

Sokolskýběh republiky

https://www.youtube.com/watch?v=4yQUGy4qqko
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TheArchitecture of
Eden Smith in Toronto
ARTISTS ARE VISIONARIES who transform their spaces,
creating a sense of community, beautifying their
environment and neighbourhoods. The work of
architects, especially, can have long-term impacts
on the fabric of a city.

Such was the case at the beginning of the 20th
century with architect Eden Smith, who belonged
to the Arts & Crafts movement and built more
than 250 homes and buildings in Toronto’s neigh‐
bourhoods.

As I walked through some of Toronto’s neighbour‐
hoods in search of Eden Smith homes, I was struck
by the grandiose standing of his creations. Found
on large lots behind mature trees, his construc‐
tions are solid and majestic. Made of brick or stone
with domineering chimneys and angular depth,
they are creations of detail and simplicity.

Located in the west side of the city, Smith’s
remaining homes can be found in the High Park
neighbourhood, on Indian Road. These stunning
houses were built between 1896 and 1916,
including 267 Indian Road, which served as the
Smith family’s personal home.

This first home at 267 has a side entrance, large
bay windows and is a large brick construction with
much depth and height - very characteristic of his
creations. The two homes on Boustead Ave,
however, present a more horizontal, almost
cottage-style build, two storeys, a private entrance
with a little entry gate made of stone.

The same holds true for all other neighbourhoods
- South Hill, the Annex and Wychwood Park - his
homes were built on large pieces of land before the
first world war. As time passed, infill occurred, the
parcels were severed and new homes were built in
between. Smith’s creations are in proximity of
each other and often were inhabited by his friends
and clients, some of whom were artists them‐
selves. When Indian Road became too crowded,
Wychwood Park was created and served as a little
enclave from the growth of Toronto. Not only did
Smith create homes, he created neighbourhoods.

Whowas Eden Smith

Eden Smith was a British born Canadian architect
who was prolific in the Arts & Crafts movement.
He was a visionary in creating artist collectives in
the late 19th and early 20th century in Toronto.
The Arts & Crafts architecture style was in high
demand from the late 1900’s to the pre-World War
1 era. It is said that his client base was mainly
English settlers who wanted a feel for the English
cottage.

Eden Smith’s homes can be seen in many Toronto
neighbourhoods, such as High Park, Wychwood
Park, Rosedale, the Annex, and South Hill. Smith’s

VERONIKA ROUX-VLACHOVÁ

CITY

devotion to the arts included being a founding
member of the Arts & Letters club of Toronto, The
Toronto Architectural Eighteen club and the
creator of the Studio building in the Rosedale
Ravine, which served the Group of 7 in their early
years.

His many projects extend to educational, reli‐
gious and municipal buildings, including Grace
Church on the Hill, the original Peacock Building
at Upper Canada College, the Wychwood, High
Park and Beaches branch of the Toronto Public
Library, to name a few.

http://www.veronikarouxrealestate.com/2021/8/14/eiyk53wcm6x5f8q83fpz3q3jgdq3la
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JAROSLAV HORKÝ

Věcné břemeno namém
pozemku, kvůli roz‐
vodůmenergie
Přišel mi dopis od společnosti ČEZ, že chce zřídit
věcné břemeno namém pozemku, kvůli rozvodům
energie. Je to běžné? Musím s tím souhlasit?

Provozovatel přenosové soustavy, má v souladu
sezákonem k věcným břemenům vedení
energetických sítí je energetický zákon, tj. Zákon č.
458/2000 Sb. v platném znění právo na zřízení
věcného břemene:

§ 23, odst. 3 e)Provozovatel distribuční soustavymá
právo e) v souladu se zvláštním právním
předpisem4d) zřizovat a provozovat na cizích
nemovitostech zařízení distribuční soustavy,
přetínat tyto nemovitosti vodiči a umísťovat v nich
vedení.

Za to však náleží osobě která je tímto krokem
omezena náhrada. Většinou se jedná spíše o
symbolickou náhradu. Doporučuji proto vstoupit
do aktivního jednání s distributorem a hledat
variantu, která bude schůdná pro Vás jako vlastníka
a distributora. Tak abyste se vyhnuli možnému
omezení vlastnického práva či vyvlastnění ve
veřejném zájmu. I zde doporučuji se obrátit na
odborníka znalého problematiky.

PRÁVNÍ PORADNA

Kontakty
na české školy

Czech School of Ottawa | Česká školaOttawa
Jaroslava Baconová
skolaottawa@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
Ana Petrov
Ana.petrov@utoronto.ca
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

https://www.horren.cz
https://www.ak-hp.cz
https://www.facebook.com/ceskaskolaedmonton
https://www.linkedin.com/in/louise-miskew-8745b715/
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JACTY RETAIL ENVIRONMENTS

JacTy Retail Environments is a leading Canadian 
owned and operated design and production studio. 
We create custom retail environments that 
differentiate your brand and elevate your customer 
experience. With over 15 years of experience 
collaborating with designers we have the knowledge 
and expertise to customize solutions for any space.

adidas x Exclucity StoreUmbra Store

@jacty.ca
www.jacty.ca
martina@jacty.ca

https://www.praguerestaurant.ca
http://zpravy.org/2022/2022-04-21.html
https://www.jacty.ca
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„Chci žít, chci vidět, jak se
střídá deštivé počasí se
slunečnými dny… chci
vidět, jak sílí kmeny
stromů.“

– Vladislav Vančura

Vladislav Vančura

23.6.1891 - 1.6.1942

Vladislav Vančura was a Czech writer, creator of
linguistically experimental poetic prose from
history and the present, playwright and film
scriptwriter.

He was the first chairman of the artistic associ‐
ation Devětsil, co-creator of the avant-garde lit‐
erature programme.

The desire to eliminate everything that hinders
the development of free human nature and
activity emanates from the whole of Vančura's
work. The author struggled with the conven‐
tions of existing prose. His language is striking,
drawing on archaisms of biblical Czech, but also
on colloquial speech. He also drew on the tradi‐
tion of the great European novel as well as con‐
temporary impulses of expressionism and
Dadaism.

During the occupation, Vančura was active in
the resistance. In May 1942, under martial law,
he was arrested and executed by the Nazis on 1
June of the same year.

Masaryk
Memorial
Institute

CANCELLED !
Nov 5 | 6 PM | Kitchener
KitchenerWaterlooCzech and SlovakGala
Royal Canadian Legion
601 Wellington St. N., Kitchener

October 30 | Toronto | 11 AM (Confirm by October 15th)
Slovak Evangelical LutheranChurch of St. Paul
80thAnniversary Celebration
Slovak Evangelical Lutheran Church of St. Paul
1424 Davenport Rd. Toronto

Sunday October 23 | 3PM to 5 PM | Toronto
History presentation commemorating the 200
year anniversary of GregorMendel
Masaryk Residences Community Centre, 3rd floor
Toronto

October 30 | 5 PM | Toronto
Nocturnes in theCity presents Ivan Ženatý
accompanied byDavidKalhous
St. Wenceslaus Church 454 Gladstone Ave
Toronto

Dec 11 | Toronto
ChristmasDinner
Prague Restaurant
450 Scarborough Golf Club Road, Toronto

Dec 4 | Toronto
WinterMarket andMikulas
Prague Restaurant
450 Scarborough Golf Club Road, Toronto

SAVE THE DATE FOR MMI EVENTS

October 23| 2pm | Ottawa
CzechOttawa Sokol Run
Mooney’s Bay Park, Ottawa

UPCOMING EVENTS

https://www.facebook.com/slovakheritagefoundation/
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M I C H A E L A H O F E R I C A
Marketing a média, korektorka anglických textů
Interim editor
novydomoveditor@gmail.com

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

B L A N K A M I C H A L E
Korektorka slovenských textů
Slovak Copy Editor

K A R E L S Ý K O R A
Grafická úprava a sazba
Graphic design and typesetting

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 :

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.
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„Lidé,kteří přemýšlejí
se musí scházet”

„People who think
have a duty to come
together.”

– Jan Patočka

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

