


Editor’s letter

"Masaryktown is a unique place in
Canada.Where else could the community
meet every year than on a piece of land
belonging to Czechs and Slovaks?We
thank all the guests for supporting us and
hope to see them all next year for the cel‐
ebration of the 75th anniversary of the
purchase of the property in Scarborough
by the Czech and Slovak Community,”
concludes HerbDubsky, co-president of
MMIBoard of Directors.

“

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


The entertainment began with a concert by Greg
Wyard, pop/rock singer-songwriter, guitarist, bass
playerand looppedalartist, followedby theclassic rock
cover band Four Lanes Wide. The day concluded with
the Czechoslovak Dixieland Jazz Band, the brainchild
of acclaimed musical management and production
companyNocturnes in the City.

Activities for kids included face
painting, games, races, and a photo
booth with costumes. Magician Chris
Wesfall, one of the most popular magi‐
cians in Toronto, entertained the chil‐
drenwith his high energymagic show.

Throughout the day, the visitors also
had theopportunity to see theperform‐
ances of world-renowned Canadian-
Slovak Folk ensemble Vychodna Slovak
Dancers, and Sokol Toronto.

MMI also invited vendors who came to
the festival to sell their products.Guests
tasted chlebíčky, langoše, guláš, koláče
and lagers from Toronto Godspeed
Brewery and Czech Budejovicky
Czechvar. A big thank you goes out to
the Consul General’s office for lending
MMI their Lindr dispenser for the
event.

There was also great interest in Czech
and Slovak books that were for sale at
the event. “It is great to see such an
interest in theCzech andSlovak books,”
said Karen Deschenes, MMI’s opera‐
tions manager. “MMI owns thousands
of them and people from the com‐
munity are always welcome to come
and take a look in our catalogue.”

The highlight of the day was the raffle
draw that offered valuable prizes, including an RCA
Internet Sound System and a gift certificate for a
roasted piglet. The lucky 50/50 raffle winner was
Heather Castorini, regular guest of Czech and Slovak
Day.

“I’ve been coming to Czech and Slovak Day for over 40
years but this onewas the best ever!” Heather said.

The festival is one of MMI's many efforts to celebrate
Czech and Slovak culture, and to engage with the
neighbourhood locals. The turnout was very uncertain
due to the previous Covid years. Good promotion was

crucial.

“We were promoting the festival mainly on social
media sites and posting directly to the Czech and
Slovak community groups. We also engaged the Czech
television Nova Vize and Czech and Slovak MeetUp
group, as well as Slovensky Svet, the Slovak television

show. To promote the festival in the
local community, we advertised in the
Scarborough Bluffs Monitor,” says
Michaela Hoferica, the MMI marketing
specialist.

This strategy paid off well. Despite very
windy weather, the festival managed to
attract aboutfivehundredvisitors. Local
Czech television Nova Vize was present
throughout the day and the festival
received media coverage from FTV
CanadianCantonese Channel.

MMI is a non-profit organization and
depends heavily on volunteers. This
event was not any different. Although
sponsors contributed a significant
amount of resources for the program
and entertainment, the organisation
before and on the day of the event was
entirely in the hands of volunteers.

“We had twenty five hard-working and
dedicated volunteers this year, but as
experience has shown us, it was hardly
enough. If we want these events to be a
success in the future wewill needmany
more of them,” says Karen Deschenes,
who is already putting together the list
of volunteers for future events.

Although the event was an overall
success, there were also other chal‐
lenges. The Prague Restaurant was not

able to accommodate such a large number of people
and the next festival will require better food planning.
“In the backroomwedefinitely learned a little bit about
what it takes to organize a larger festival. We learned
good lessons, I think, about how we want to go about
planning next year,” addsGeorgina Steinsky.

Czech and Slovak Day
has a long tradition,
dating all theway back to
1948, when MMI pur-
chased the property in
Scarborough currently
known as Masaryktown.
The event provides an
annual opportunity for
persons of Czech and
Slovak ancestry, along
with their friends, to
come together and celeb-
rate their culture.

Continued on page 4

Continued from page 1

The74thCzechand
SlovakDay
Reinvented:

TheToronto
CzechandSlovak
Festival

MARTINA TOMŠŮ
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Continued from page 3

Special thanks to all the volunteers
who contributed to the success of the
festival:

FEEDBACK SPECIAL THANKS

▼Karen Deschenes:
“MMI is a non-profit
organization and de-
pends heavily on
volunteers. This event
was not any different.
Although sponsors
contributed a signific-
ant amount of
resources for the pro-
gram and
entertainment, the or-
ganisation before and
on the day of the
event was entirely in
the hands of volun-
teers.“

The day was an organizational
excellence !My hat’s off to you !
- Jan

I’ve been coming to Czech and Slovak
Day for over 40 years and it was the
best one to date!
- Heather Castorini

It was the best festival EVER!!!!!
- Patti Andrews

PosielamVam srdecnu gratulaciu i
vsetkym tym, ktori pomohli k
uspesnemu priebehuDnaCechov a
Slovakov vMMI a ktory splnilmozno
vsetky ocakavania hosti.
- Olinka a Roman

Many thanks to you and all other
volunteers for the hardwork you did
tomake last Saturday C and S day a
success.
It was great, everyone I talked to had
awonderful time. Great job! I realize
how hard you all worked.
- Barbara andMarketa

Congratulations. I think that the
Festival yesterdaywas a great success.
I think youmust have had lots of
people, ( I could not find a parking
spot.) And food in the restaurantwas
very good.
-Milos

The74thCzechandSlovakDayReinvented:
TheTorontoCzechandSlovakFestival

Ada Gabco
Nathanial Grant
Peter Klatil
Erik Richter
Scott Byrnes
Jirina Hofmann
Tomas Abrman
Martina Delaney
Milena Kukacka
Judy Dubsky
Tom Vavrusa
Andrew Peichl
Peter Halencak
Grant Fitz
Michaela Hoferica
Ivanka Linhart
Peter Linhart
Paulina Dabrowska
Martina Tomsu
Karel Sykora
Georgina Steinsky
Herb Dubsky
Simone Davidek
Karel Vetrovsky
Monika Faltejsek
Gina Halencak
Iva Jecmen
Frank Fisl
Dagmar Vavrusa
Tomas Smetana
Remo Sookoo

TOGETHER
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Focusing mainly on newcomers, temporary visitors
and young professionals who want to discover the
beauty of Canadian nature, Lenka truly practices
what she promotes. The harbour town of Tobermory,
with its crystal clear Lake Huron waters, just south‐
east of Bruce Peninsula National Park, is where she
calls home.

I met this inspiring and talented young woman
earlier this summer and asked her a few questions
about her beginnings, her life in Canada, and a few
Ontario travel tips.

Lenka, why Travelling Chicken?

When thinking about a name for our travel agency,
we wanted something people would remember. We
were playing with words and my business partner,
who used to live in Japan, suggested that people who
are doing something for the first time, such as travel‐
ling, are actually called chickens in Japan. So we
become travelling chickens. Most of our clients are
exploring the outdoors for the first time in their lives.

How did you get to Canada andwhy?

I always wanted to go somewhere farther than
Europe, improve my language skills, and try to live in
different countries. When I finished university I
wanted to leave for the USA. However, I wasn’t a
student anymore and it was quite impossible to
obtain a US work permit. At the time, it was easy to
get a work permit to Canada, so there I went. All my
classmates who went with me ended up in Van‐
couver, but my priority was to learn English, not to
speak Czech with my Czech friends. So I went to
Toronto. It turned out to be a good decision. I met
nice people and what was to be a one year adventure
turned into 11 years and counting.

Can you tell us more about your beginnings in
Canada?

When I came to Canada I realized that nobody really

cared about my economics degree from the Czech
Republic. I worked at a restaurant for a while until
my friend got me a job with a big financial company.
My dream came true. I extended my work permit for
another year and worked in the Toronto Financial
District. My original plan was not to stay longer than
a year or two in Canada, which eventually changed
and I applied for permanent residency. I did it too
late, though. The processing time of permanent res‐
idency was 17 months at the time and my work
permit could not be extended anymore. I had to leave
bothmy job and Canada.

But at the last moment, the friend who got me the
job at the financial company said, “Look, I don’t want
to work here any more. My husband is a good chef,
let’s start a catering company!” And so we did. It
saved me. If you have a business here and 50% of
your business partners are Canadians, you can stay.

Howdid you end up establishing a travel agency?

Our catering companywas selling food at street fest‐
ivals in Toronto. It was a good business but mostly
seasonal. We didn’t know what we would do in the
winter until my friend said, “both of us love travel‐
ling, so let’s open a travel agency.” It was a crazy idea.
We didn’t have any experience at all, but we jumped
into it.

It was hard to get people to our tours at the begin‐
ning.We didn’t have any reviews on socialmedia, we
didn’t have any pictures. The only pictures we had
were the official government pictures,whichwewere
able to use for the website. We started the Facebook
page and, of course, all my friends were giving us
“likes” so they helped us get started .

I remember our first trip to the Blue Mountains
Resort through the Meetup app. It was an overnight
trip. I booked a cottage at the BlueMountains, which
was 2,500 dollars for the weekend. Until the last
moment, we didn’t have anyone signed up. Then, I
got a phone call from someone who said, “Let’s meet
at the bar, I’lll give you cash and go with you on a
tour.” My business partner and I waited at that bar
but nobody showed up.

I didn’t give up. I promoted the trip on social media
and eventually 13 people, mostly from ISL schools,
signed up and really enjoyed themselves. We took
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LenkaMacajová:
Travellingaround
OntarioTurned Intoa
Passion

▲Lenka Macajová:
My favorite area is
Bruce Peninsula. I
love the colour of
the water there, the
cliffs and forests. I
love hiking the
pieces of the Bruce
trail there.

Continued from page 1
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lots of pictures, which
helped us with the
promotion.

What can I expect
from your tours
when I decide to go
on one of them?

We go hiking,
canoeing, kayaking
and camping. We try
to add a little bit of
adventure to it. We go
in small groups of up
to 15 people and you
can choose between
day trips and
overnight trips.

Today we run
throughout the whole
year, including week‐
days and weekends.
We target mostly stu‐
dents of ISL schools,
newcomers, young
professionals, people
living short-term in
Canada but others are
warmly welcome, too.
It’s mainly for begin‐
ners. We provide
clients with all the equipment if necessary. Our tours are all
inclusive, whichmeans that we cook for them as well.

We organize trips to Algonquin Provincial Park, Flowerpot Island,
Muskoka, BlueMountain, Killarney andmore.

You can also go to Niagara Falls with us.We tried to avoid this des‐
tination at first but it's a destination of high demand.We try to do
it differently and include a bit of adventure, such as hiking the
Bruce Trail, visiting maple farms, wineries etc.

We go to Quebec and do sightseeing tours in Ottawa or Montreal
as well. Last year we started Banff tours and this year we are
expanding our activities to the East Coast.

We go whale watching, moose watching and dog sledging in the
winter. We hope to start organizing international trips to Mexico
and maybe even to the Czech Republic.

What is your favourite area in Ontario and do you have any
summer travel tips?

My favorite area is Bruce Peninsula. I love the colour of the water
there, the cliffs and forests. I love hiking the pieces of the Bruce trail
there. My favorite one is Half Way Log Dump Trail, which I would
definitely recommend. It follows the coast line with steep, rocky
terrain and beaches. It is quite something. I like Algonquin, too.
There are amazing hikes and lookouts. My favourite one is the
Booth’s Rock Trail. It’s five kilometres long and the lookout is spec‐
tacular there. Algonquin Park is also a great place to spot a moose.
The best time to go moose watching is May and June.

I also like the Cup and Saucer Trail in Manitoulin Island - that is
really phenomenal.

MARTINA TOMŠŮ
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https://www.akunacanada.ca
https://drcyrus.com
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https://www.etsy.com/ca/shop/MamoushkaSewing
https://www.etsy.com/ca/shop/MamoushkaSewing?ref=simple-shop-header-name&listing_id=616606025
https://www.masaryktown.ca
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Bradlo Settlement -
born fromdevotion
andhardwork
ABOUT TEN KILOMETRES from Hearst, Ontario,
approximately 1,000 kilometres northwest of
Toronto, a few Slovak immigrants settled in a
harsh new land in the late 1920’s.

HISTORY TO REMEBER

▲Ontario Heritage
Plaque installed 1997

Wishing to start a new life, they helped each other
clear land, build log houses, and sell wood to pulp and
papermills. They worked hard and created a thriving
community namedBradlo, with a school, church,
stores,meeting hall and post office.

Anna Zapletalova’s familywas among the firstwho
came to the area. At the time the settlementwas just a
path in the forest. Today, on the outskirts of Hearst,
there is aHeritage plaque commemorating the first
settlers and, since 1997, the annual pilgrimage to
Bradlo has been held on their behalf.

“My father left his village in Pohorela, Slovakia and
came to Canada in July 1928. As an obligation to repay
a loan for his passage by ship, he firstwent to Western
Canada towork on a farm,” Anna Zapletalova
describes her father’s story. “Once he had repaid his
debt, he crossedCanada by “beating the train,” looking
forwork. Thiswas to travel on freight trainswithout
paying andwas very dangerous as the passengers had
to hide and jumpon and off so that the police did not
find them,” remembers Anna.

Anna’s father had a cousin inMontréalwho purchased
a piece of land inwhatwas to becomeBradlo.With his
help, Anna’s fathermanaged to purchase a bush lot in
the sameplace and build a log cabin there. “It was only
after that, that hewas able to send formymother in
Pohorela.Mymomarrived in Bradlo in 1931, bringing
her perina (duvet), father’s heligonka (goral diatonic
button accordion) and bare essentials,” Anna says.

In the Bradlo settlement therewere originally 12 fam‐
ilies fromPohorela, some fromHelpa, Orava, and other
places in Slovakia. Theywere the bread immigrants
who left their homeland looking for a better life. At the
time of the foundation, Bradlowas only a path
through the forest, all supplies from townhad to be
dropped off at the “corner road” and carried on their
backs to their homesteads. Anna’s parents' placewas
about five kilometres away from the corner road.

“My parents first cleared some land, planted a garden,
dug awell and started their life together as pioneers in
the harsh climate. Eventually, they built a bigger house
and barns and expanded their crops.

In order to harvest their trees, they had to obtain a
permit and find a purchaser fromone of the Pulp&
Paper companieswho frequentedHearst,” says Anna.

After obtaining the coveted contract and permit, they
set about cutting and peeling trees under the blazing
summer sun, surrounded by swarms of sand flies,
black flies, andmosquitoes.

“Life in Bradlowas very hard. Therewere severe
winters, no electricity and no proper road to town or
means of transportation to obtain essentials that they
could not produce themselves. In order to survive

settlers became resourceful and helped each other
build houses, plowing their land once itwas cleared.
Nobody had any tractors, only horses, and not every
family owned those.Wehad a horse and our neigh‐
bour had a horse and they harnessed them together.
Can you imagine that happening today?” Anna asks
herself.

Her parentsworked hard and, over time, they bought
livestock and chickens, so therewas always enough
food, such as freshmilk, butter, cheese, eggs and
homemade bread in their family.

As the settlement grewbigger it became apparent that
the colony needed a school, church, stores, ameeting
hall and a post office. In order to have a post office, the
settlement needed a name. The settlers chose the
nameBradlo after the birthplace of SlovakGeneral
Milan Rastislav Štefánik.

After their pulpwood had been harvested, residents
realized that their landwould not support commercial
farming. “Eventually people started drifting away as
they realized that the future for their childrenwas not
too promising. Earning a living from farmingwas not
sustainable. The growing seasonwas short and there
was not enough demand on a larger scale from the
local communities or the town ofHearst for their
produce,” says Anna.

The last Slovak resident left Bradlo in 1969.

Today former residents and their descendants
organize a yearly Bradlo pilgrimage to honour their
pioneer families and Slovak roots. In 1997, thanks to
Rudy Bies, hiswife Gloria andAndrewTapajna,who
raised funds and obtained permission fromvarious
levels of Government and the City of Hearst, a Her‐
itage Plaquewas installed on the outskirts of Hearst as
a reminder of the first Slovak Pilgrims. “This is a very
important part of NorthernOntario history thatwill
not be taught in any school. Both the pilgrimages and
plaque are ourway of preserving thismemory of a
group of brave Slovak immigrants somany years ago.
Our parents and all those early settlers deserve our
respect, acknowledgement and gratitude for their
contributions and sacrifices. Rudy Bies, hiswife Gloria
andAndrewTapajna deserve our deepest gratitude in
helping us preserve thememory of our beginnings,”
says Anna.

In 1930 a handful of
Slovak immigrants
settled eleven kilo-
metres south of
Hearst near
present-day High-
way 583. They
helped each other
build log houses,
clear land and sell
wood to pulp and
paper mills.

“Today former
residents and
their descend‐
ants organize
a yearly Bradlo
pilgrimage to
honour their
pioneer famil‐
ies and Slovak
roots”.

MARTINA TOMŠŮ AND ANNA ZAPLETALOVÁ
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Special Thanks to:

• The Town of Hearst and the Écomusée de Hearst
• Marie LeBel, Ph.D. (Histoire) University of Hearst
• Laurent Vaillancourt Historian Artist
Thank you to the many generous donors who have
made this Project a reality.

For more details please contact:

Rudy or Gloria Bies
4116 Credit Pointe Dr. Mississauga Ont. L5M 3K6
Phone cell 416 819 7672 Home 905 812 7672
e-mail: bradlo@bell.net

Hotels in the Hearst Area
1. Companion Hotel Motel, tel. 705 362 4304, 930 Front Street Hearst
ON, P0L 1N0
info@companion-motel-hotel.com

2. Super 8, tel. 705 362 4361, 1004 Front Street, Hearst ON, P0L 1N0,
super8hearstontario@gmail.com

3. Travel Inn, 915 George Street , Box 823, Hearst ON, P0L 1N0 trav
elinnhearst@gmail.com

4. Veilleux CampingMarina, 20 Desgroseilliers Road, Hearst ON,
P0L 1N0,
welcome@veilleuxcampingmarina

5. Villa Inn & Suites 1605, Hwy 11 E, Hearst ON, P0L 1N0,
reserve@hearstvilla.ca, tel. 833 456 0680

BradloMonument Celebrations July 2022
Friday July 29 -Evening at the Ecomuseum in Hearst
Ontario 4:00 PM

Bradlo Book signing, wine and cheese, etc

Saturday July 30-Bradlo Day, Blessing of the Monu‐
ment at 1:00 PM

General visit to Bradlo all day / Evening reception at 6
PM at Hearst Place Pavilion.

Sunday July 31-Church Service at Lac Ste. Therese at
11.00 AM

THERE HAVE BEEN somany changes in our
organization that a little introduction is in
order. I have been amember of MMI for more
than thirty years and spent at least twenty of
those years on the board of directors.Though
in recent years I stepped back, I always
stayed in touch and was ready to lend a hand
when needed. I have lived at Masaryktown
Residences for a long time and really
appreciate and enjoy it. The spirit of
community is alive and well here for those
who want to take part in it.

BOARD REPORT

DagmarVavrusa–
Long-Standing
MemberOn the
BODAgain.

Mychildren grewuphere andMasaryktownnot only
features in their memories but holds a special place
in their hearts.

I am especially heartened by the new board of dir‐
ectors and happy to be a part of the time-consuming,
sometimes frustrating, but ultimately exciting and
fulfilling activity ofmaintaining an organization that
brings Czechs and Slovaks in Canada together and
promotes the best of our culture to Canadians.

One of the reasons why we have this amazing prop‐
erty and active community life now is because of
countless volunteers and past immigrants and
refugees from Czech and Slovak lands, who were
motivated enough to buy the property, establish the
organization, and put in the hard work of main‐
taining it.

I am glad I can addmy small part to that effort.

DAGMAR VAVRUSA
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ČESKÁ ŠKOLA MONTREAL vlastní a obhospodařuje
knihovnu dětských knih a v našich policích se
nachází i několik málo titulů pro dospělé.
Knihovnamá dlouhou historii sahající do doby
dávno před vznikem naší školy. Pojedete-li
kolemMontrealu, tak vám jemůžeme i půjčit.

Byli jsme osloveni, abychom o naší knihovně napsali
pár řádků. Jak psala paní redaktorka: „Třeba by to
mohly být tipy na letní čtení z Vaší knihovny.” Tahle
žádost mě trochu zaskočila, ale nebojte se milí
čtenáři, na závěr tohoto příspěvku vám rádi pěknou
českou knížku doporučíme. A pokud pojedete kolem
Montrealu, tak vám i nějakoumůžeme půjčit.

V úvodu bych chtěla připomenout historii našich
českých knih v Montrealu. Česká knihovna, neboli
velká sbírka od krajanů darovaných českých knih,
existovala v Montrealu dávno před vznikem české
školy v roce 2016.

Knihovna se nacházela nejdříve v Českém domě na
ulici Sherbrooke a byla spravována SdruženímČSSK,
pobočka Montreal. Později byla knihovna
přestěhována do domu manželů Košackých, ve
kterém jsme shodou okolností provozovali naši
českou jednotřídku během prvního školního roku.

České knihy byly doslova všude kolemnás a naši žáci
měli k českým knihám více než snadný přístup.
Stačilo doslova jen natáhnout ruku. Bohužel, i dům
manželů Košackých byl prodán a spolu s ním se
původní velká česká knihovna rozdělila na menší
části a část knihmusela být zrecyklována.

Řadu měsíců ČSSK, pobočka Montreal, na
nejrůznějších krajanskych platformách i socialních
sítích inzerovala darování českých knih, avšak téměř
nikdo se neozval.

Osobně jsem u třídění knih a vyhazování byla a
musím potvrdit, že to byla jedna z nejnáročnějších
sobotních brigád, během kterých jsem přikládala
ruku k dílu. Mnoho knih bylo dlouhodobým
skladováním zničeno. Mnoho klasických titulů jsme
měli v několika vydáních nebo v několika exem‐
plářích. Vytříděné knihy si dobrovolníci různě
odzvezli a všechny dětské knihy převzala naše česká
škola.

Jejich putování neskončilo, protože jsme knihy
převezli do prostorů slovenského kostela v
Montrealu, který jsme od září roku 2017 pronajímali
k provozování sobotní české školy. Knihy si žáci
mohli půjčovat, když byli ve škole.

Krajané nám české knihy darovávají dodnes. V pod‐
vědomí montrealské komunity se ví, že česká škola
sbírá dětské knihy, a že si je rádi přijedeme vyzved‐
nout až k dárcůmdomů. Také členové vedení našeho
Sdružení ČSSK knihy nadále dostávají, společně je
třídíme a rozdělujeme si je podle kategorií.

A přišel korona virus. Naše výuka češtiny byla přer‐
ušena, později přešla na dlouhé měsíce do virtuální
formy a na knihách v kartonových krabicích v
suterénu kostela si začal pochutnávat zub času. Opět
byla vyhlášena akce na záchranu knih. Koupil se
kvalitní nábytek a knihy jsem si k sobě vzala já. Syn
vyletěl z rodného hnízda a na uvolněné místo se
přistěhovala česká knihovna. Naše skromná sbírka
čítá přibližně 250 dětských knih, 30 knih pro
dospělé, 70 časopisů pro děti a asi 15 učebnic a
odborných pedagogických materiálů určených na
výuku češtiny.

Půjčování knih provádíme příležitostně na akcích
pořádaných školou nebo Sdruženímanaše knihovna
má tudíž pojízdnou formu. V praxi to znamená, že se
knihy přivezou dětem a jejich rodičům, dospělým a
studentům na danou akci, kde si knihy vypůjčí a
staré výpůjčky se vyberou zpět. Na mikulášské
nadílce si nejvíce knih odnesl domů pan Mikuláš.
Samozřejmě je možné knihovnu osobně navštívit a
vybrat si přímo na místě. Stačí poslat email a dom‐
luvit si schůzku.

Kdyz mluvíme o pravidelném půjčování, předpok‐
ládá se, že knihy jsou katalogované, a že čtenáři mají
k dispozici seznam nabízených knih. S katalogem
jsme byli ještě na začátku letošního roku zcela v
embrionálním stádiu, ale za dlouhých zimních
večerů jsme zorganizovali hrrr akci a knižní katalog
je na světě. Paní učitelky se sešly v sobotu večer, daly
si dobrou českou večeři a pár hodin do počítače
házely zakladní informace o každé knize, časopisu i
učebnici. Poté byly vytištěny čárové kódy, které byly
nalepeny na knihy a časopisy při dalším víkendovém
setkání.

Dnes se můžeme pochlubit kompletním seznamem
naší knižní sbírky a aplikací v mobilním telefonu na
čtení čárových kódů, které jsou napojeny na Excel
tabulku. Samozřejmě, že katalogování a třídění knih
je obrovská hora práce, do které se nikomu ani
trochu nechtělo. Nakonec to byla moc fajn akce!
České knihy nás učitelky hezky spojily. Přinutily nás
se sejít mimo vyučování, v klidu si sednout, pop‐
ovídat si a nakonec tu hromadu práce udělat.

Jako všechny sbírky po celém světe, taky v naší kni‐
hovně uschováváme vzácné poklady. Náš nejstarší
knižní exemplář bude za 8 let oslavovat 100 let od
svého vydání. Jedná se o dětskou knížku s názvem
Pohádky z tohoto světa. Kniha vyšla v roce 1930 v
nakladatelství Aventinum Praha, napsala ji paní
Olga Scheinpflugová a ilustroval pan Emanuel
Frinta.

K dalším zajímavým exemplářům patří Alšovy

INSPIRACE

Povídání o knihovně
českýchknih
vMontrealu

▼ Kateřina Kwas-
niaková.
Spoluzakladatelka,
ředitelka a učitelka
České školy
Montreal. Odpovídá
za sekci výuka češt-
iny pro dospělé.
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pohádky s textem V. Říhy z roku 1941; knížka Na
dvoře si děti hrály od Ondřeje Sekory z roku 1955,
Šípková Růženka od Antonína Spálenky z roku 1946
a pěkně ilustrovaný Ladův Veselý přírodopis s verši
Františka Hrubína z roku 1952. Krásným pohlazením
na duši čtenáře je Čtyřlístek pohádek od B. Němcové,
K. J. Erbena, B. M. Kuldy a P. Dobšinského s ilustra‐
cemi Cyrila Boudy, ve kterém se nachází kouzelné
ručně psané věnování tohoto znění „Hodným dětem
na vánoce 1946”. Bez podpisu.

O tyto staré knihy mezi dětmi valný zájem není,
protože jsou zažloutlé a málo barevné, a tak nemají
žádnou šanci v konkurenci s Krtečkem a jeho
kamarády. Nicméně jsou přenádherné svou symbol‐
ikou a nezničitelnou vazbou na naše české kořeny
nacházející se daleko na druhé straně Atlantického
oceánu.

V úvodu jsem slíbila, že vám doporučím knihu na
prázdniny. Upozorňuji, že se nejedná o lehké
prázdninové čtení, ale pokud máte rádi neznámou
nebo málo publikovanou historii Československa
před jeho vznikem v roce 1918 a poté, určite vásmoje
nabídka zaujme.

Znáte současnou českou spisovatelku Karin Led‐
nickou? Začtěte se do románu Šikmý kostel, který je
románovou kronikou ztraceného města. První díl
připomíná historii Ostravsko – Karvinska a okolí v
letech 1894 - 1920 a druhý díl je o osudech lidí ve
zdejším kraji v letech 1921 – 1945. Na třetím a
posledním díle se zatím pracuje. O kterém ztracené
městě se píše? Ne, to vám neprozradím! Ale není to
Havířov, odkud pocházím já. Ten byl založen v roce
1955 a věřím, že se o něm bude spisovatelka
zmiňovat ve třetím díle románu.

A pokud jste už Šikmý kostel četli, zdalipak víte, že
Karin Ledecká vydala před několika týdny novou
knihu s názvem Životice? Tahle kniha už na mě net‐
rpělivě čeká na druhé straně Atlantiku, odkud si na
konci dovolené opět přivezeme další knihy do naší
české knihovny v Montrealu. Žáci a studenti naší
české školy včetně krajanů vMontrealu semají na co
těšit.

KATEŘINA KWASNIAKOVÁ

▼ Kateřina Kwas-
niaková doporučuje
knihu k letní četbě.

KONFERENCE SE KONALA 3.–5. června 2022 v
Chicagu. Víkendového programu
v České škole T. G. Masaryka se zúčastnilo 54
zástupců českých škol na tomto kontinentu.

UDÁLOST

10. výroční
konference českých
škol v Severní
Americe, Chicago.

Reprezentovány byly české školy v Atlantě,
Bostonu, Durhamu, New Yorku, Pittsburghu,
Portlandu, San Diegu, San Franciscu, Stevens Point
a Twin Cities.

V případě Kanady přivítalo Chicago účastníky z
českých škol v Calgary, Montrealu, Ottawě a
Torontu.

Jednalo se o dosud nejpočetnější účast. Přednášky,
odborné semináře, kulaté stoly, besedy a další
program byly završeny v sobotu večer oslavou 100.
výročí založení České školy T. G. Masaryka, které se
zúčastnila i delegace Senátu Parlamentu ČR v čele s
jejím předsedouMilošem Vystrčilem.

Setkání učitelů a vedoucích českých komunitních
škol doprovázel bohatý program – ve čtvrtek měli
účastníci možnost zúčastnit se sympozia zástupců
komunitních škol na University of Chicago (Chica‐
goland Community-Based Heritage Language
Schools: Learning andMoving Forward Together).

V pátek byla připravena prohlídka čtvrti Pilsen,
setkání na Generálním konzulátu a plavba po řece
Chicago a jezeře Michigan. Večerní páteční a nedělní
program zajistilo Švandovo divadlo, které v Chopin
Theatre uvedlo dvě hry ze svého repertoáru.

Další, v pořadí již 11. konference, se uskuteční v
iowském Cedar Rapids pod taktovkou The National
Czech and SlovakMuseum and Library 2.–4. června
2023
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Vždymě fascinovaly osudy emigrantů, všech obyče‐
jných lidí, kteří se ze svých osobních či jiných důvodů
rozhodli opustit svoji rodnou zemi a odejít do daleka,
do neznáma. Velmi často s vědomím toho, že se
nebudoumoci vrátit domůnebo na to nebudoumít
finanční prostředky.

Já sama jsem zažila situaci, kdymoje zpáteční letenka
do Prahy po roce propadla, protože jsemneměla
peníze na nákup letenky nové, abych semohla vrátit
zpět do Kanady a pokračovat ve studiu. Ale to je jiný
příběh, jiná doba.

Když si připomínámehistorii americké emigrace,
každému se vybaví Ellis Island a dlouhé zástupy vyčer‐
panýchmigrantů z Evropy. Ellis Island byla vstupní
branou do nového života, odkud se lidé z Evropy
rozjížděli dál po celémamerickémkontinentu. Bránou
v Ellis Island prošlo více než 100 tisíc Čechoslováků,
kteří pokračovali z NewYorku směremna severozápad
doChicaga.

Zdalipak víte, že Chicago bylo svého času po Praze a
Vídniměstem, kde žilo nejvíce Čechoslováků na světě?
A právě tady se nachází nejstarší a poslední kamenná
škola na severoamerickémkontinentu.

Na konferenci jsme se dozvěděli, že školaměla být
před necelými 10-ti lety zbourána, aby uvolnilamísto
více potřebnémuparkovišti. Díky obětavosti, práci a
solidaritě české komunity škola dnes stále stojí a učí se
v ní česky okolo 85 dětí a dospělých.

Z České školyMontreal přijela doChicaga na konfer‐
enci početná delegace čtyř učitelek a
zpět do Kanady jsme si přivezly
úžasnou inspiraci. Znovunalezený, byť
rozlomený 101 let starý základní
kámenČeské školy Chicago,měl na
násmagický účinek. Ano, je ohlodaný
časem, omlácený a zaprášený, ale je
stále na svémmístě.

Dnes, po více než sto letech, ho
doprovází chrpověmodré perníkové
srdce zdobené národnímimodrot‐
iskovýmimotivy. Až člověku ustrne
srdce nad tou krásou. Co dodat
dalšího, když si při prohlídce bývalé
české čtvrti Pilsnermůžemena
průčelích kostela nebo domů číst

nápisy jako ChrámSv. Víta,
Nechtemaličkýmpřijít ke
mne neboKomenský
School.

Dalo nám to všem inspiraci,
naději amnoho energie do
pokračování naší práce v
našich velmimladých
českých školách. Jsme
možná jen zrnkemvmoři
písku, ale bez těch našich
zrnek, bymoře nemohla
existovat.

Ještě bych se chtěla podělit
o jeden krásný a silný

zážitek z konference. Byť jsme všichni hrdí Češi, jsme
taky kouskemnašich srdcí Kanaďané, protože zde už
léta žijeme, pracujeme, vychováváme své děti. Proto
jsme byli poctěni, když na konferenci vedle české a
americké hymny zazněla i ta naše hymna adoptivní ...
Ó Kánada. A nad hromadnýmzpěvemMasarykovy
oblíbené písně „Ach synku, synku, doma-li jsi... ” už
skutečně nezůstalo v sále žádné oko suché.

Dovoltemi, vážené organizátorky konference v
Chicagu, abych Vám jménemnás všech v Kanadě
nejen poděkovala, ale taky vyjádřila i naše velké
uznání.

Na konferenci jsme se setkaly s našimi kolegyněmi a
kolegy z ostatních kanadských škol, zúčastnilo se nás
rekordních 13 lidí. Konečně jsem se viděli osobně a
utvrdili jsem si výhody a smysluplnost naší
celokanadské spolupráce.

Moc se těšíme na příští konferenci, která se bude konat
za rok v Cedar Rapids pod hlavičkouNational Czech
and SlovakMuseumand Library.

KATKA KWASNIAKOVÁ | ČESKÁ ŠKOLA MONTREAL

O KONFERENCI ČESKÝCH škol v Chicagu už bylo
napsánomnoho řádek. Přesto si dovoluji
napsat pár svých osobních postřehů, o které
bych se chtěla se čtenáři podělit.

Postřehy z
Konference českých
škol vChicagu

▲101 let starý zák-
ladní kámen České
školy Chicago byl
znovunalezen.

▼Nakonferenci
jsme se setkaly s
našimi kolegyněmi
a kolegy z ostatních
kanadských škol.
Zúčastnilo se nás
rekordních 13 lidí.
Konečně jsem se
viděli osobně!
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Kontaktyna 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
HerbDubsky
herb.dubsky@gmail.com
https://www.masaryktown.ca/czech-school

Czech School in Calgary
Yvea Zaels
www.calgaryczechschool.ca
calgaryczechschool@gmail.com

Dept. of Slavic Languages Czech and Slovak
Program,University of Toronto
Ana Petrov, Assistant Professor
ana.petrov@utoronto.ca
anapetrov@gmail.com



16

PETRA KUJALOVÁ VYSTUDOVALA varhany na
brněnské konzervatoři. Během své hudební
kariéry se zúčastnila mnohamezinárodních
soutěží. V roce 2008 se stala vítězkou 2.
kategorie Mezinárodní varhanní soutěže Petra
Ebena v Opavě a získala zvláštní cenu
Českého hudebního fondu za nejlepší
provedení skladby Petra Ebena. V roce 2014
se dostala do užšího výběru na Mezinárodní
varhanní soutěž v irském Dublinu. V roce
2017 získala 2. místo a titul laureáta na
Mezinárodní soutěži Leoše Janáčka v Brně.
Pro Český rozhlas nahrála skladby J. S. Bacha
a Gastona Litaize. Absolvovala roční stáž na
Académie supérieure demusique ve
Štrasburku u Aude Heurtematte a v současné
době studuje ve třídě Christopha Mantouxe na
Conservatoire à Rayonnement Régional v
Paříži.

IVANA MICHALOVIČOVÁ POCHÁZÍ z Prahy. Po
absolvování Pražské konzervatoře byla přijata
na Hudební fakultu Akademiemúzických
umění, kde absolvovala magisterský obor
varhany ve třídě Jaroslava Tůmy. V roce 2015
absolvovala studijní pobyt ve francouzském
Štrasburku. Pravidelně vystupuje na
koncertech doma i v zahraničí, spolupracuje
se sólisty a různými hudebními, zejména
pěveckými tělesy. V současné době je
studentkou doktorského studia na pražské
AMU.

OrganConcerts
Varhanní koncerty

KONCERT



17



18

PŘÍBĚHY Z ČESKÉ REPUBLIKY

Vlastimil Vondruška je autoremvíce než padesáti
vědeckých studií a článků o dějinách hmotné kultury,
mnoha vědeckých a populárně naučných knih a asi
sedmdesáti historických románůpro dospělé a
mládež. Je rovněž autoremněkolikadílných
románových kronik Přemyslovská epopej, Husitská
epopej a Křišťálový klíč. Tím však výčet jeho knih
nekončí. Tou nejčerstvější z nich, jež vyšla v brněnském
nakladatelstvíMOBA, je kniha s názvemO svobodě
myšlení.

PaneVondruško, v tomto svémnejnovějšímdíle,
kterémupředcházely Breviář pozitivní anarchie a
Epištoly o elitách a lidu, se zamýšlíte nad tolerancí
a svobodoumyšlení, ale já si stálemyslím, když se
rozhlédnukolem sebe, že valná většina lidí stále
nechápe, o čem ta svoboda je. Jak to vidíte Vy jako
autor dané knihy?

To je samozřejmě složitý filozofický problém, nad
kterým se lidé zamýšlejíminimálně od antiky. Proto
jsemve své knize nabídl také stručný nástin „dějin
svobodnéhomyšlení“, jinými slovy přehled, co se kdy
za svobodnémyšlení považovalo a nakolik lidé
svobodu chtěli a potřebovali. Tenhle faktor našeho bytí
se totižmění jak s dobou, tak i s ideologií a politikou. A
aby to bylo ještě komplikovanější,má současně indi‐
viduální podobu. To, co považuji za svobodu já,
nemusí považovatmůj soused. Jak upozornil
uznávaný filozofWittgenstein, jazyk je hranicí našeho
poznání. Co neumímepojmenovat, to v našímysli
neexistuje. Přeneseno na náš problém: co nevím,
neznámanepochopil jsem, to promne neexistuje. Čím
je kdoméně vzdělaný, tímužší jsou jeho hranice
vnímání světa. Právě proto by neměli politici na tuto
půdu vůbec vstupovat a nařizovat, co si lidé smějí a
nesmějímyslet, protože jejich hranice poznání jsou
často omezenější než těch, které by chtěli umlčet.

A jak je tedy vůbecmožné, že se takoví jedinci
dostanoudopolitiky?

Protože politika je kombinací iracionality, sebestřed‐
nosti a neupřímnosti. Do politiky se dostává určitý typ
lidí, a čím je společnostmorálně zdevastovanější, tím
horší jsou „elity“, které si lidé vybírají. T. G.Masaryk

říkal, že lidémají takovou vládu, jací jsou sami a jakou
si tedy zaslouží.

Vaše knihy patří k těmnejprodávanějšíma také
nejpůjčovanějším titulůmv českých veřejných
knihovnách. Takovéto zjištěnímusí být pro vás a
vaši každounovou tvorbu doslova hnacím
motorem…

Máte jistě pravdu, ale promne tomá jiný rozměr než
jen statistický údaj o prodeji a zápůjčkách knih. Pro
mne je to znamení, že si se svými čtenáři rozumím, že
mé knihy jimněco dávají. Žijeme ve složité době. Nikoli
z hlediska hmotného, ale z hlediska naší duše, a knihy
byměly podlemne dávat lidemnaději a víru v to, že
život pozemský je krásný a navzdory strázním je třeba
ho naplno žít. Poděkování čtenáře či čtenářky, že smou
knihou tráví hezké chvíle, to je hnacímotor!

Vaší úplně první knihou, kterou jste si v roce 1994
dokonce i sámvydal, byly Příběhy plzeňských
mordů. Čím to, že jste si jemusel vydat sám?

To bylo v době, kdy u nás byli všichni okouzleni
západní literaturou, která se tu předtím vydávala
opravdu jenmálo a ještě po příslušném schválení.
Jeden nakladatel, jemuž jsem svůj rukopis nabízel,mi
dokonce řekl, že česká literatura jemrtvá, lidé už o ni
nebudoumít zájem. Já to považoval zamimořádně
hloupé, protože věřím v rozum lidí. Po fázi okouzlení
vždycky přijde vystřízlivění, tak to v životě chodí. Záhy
lidé zjistili, že většina západní literatury není zdaleka
tak úžasná, jak simysleli, a začali se vracet k domácím
autorům.Dnesmy, Češi, řečeno sportovní termino‐
logií, vedeme opět nad překladovou literaturou.

Přízeň čtenářů jste si získal díky své
dvacetidevítidílné sérii detektivních knih z doby
vlády PřemyslaOtakara II., jejichž hlavní postavou
je vzdělaný a čestný rytíř a královský prokurátor
Oldřich z Chlumu, který jako správce hradu
Bezdězmá také pravomoc vyšetřovat a trestat
hrdelní zločiny v okolí. Dočkáme se kulaté
třicítky?

Ano a velice záhy. Rukopis je již hotový a jmenuje se
Anděl smrti.Měl by vyjít letos na podzim. Tenhle
příběh se odehrává v okolí Bezdězu, a to především v
liduprázdné a tajemné krajině skal, roklí a lesnatých
údolí kolemKokořínského dolu. A je pochopitelné, že v
takové krajině semůže stát cokoli.

Tak to užmnepomalu a jistě začínámrazit v
zádech, což znamená, že semůžeme zcela jistě
opět těšit na skvělou historickou detektivku, při
jejímž čtení si nejen dobře odpočineme, ale také si
zároveň procvičíme své šedé buňkymozkové, jak
se budeme snažit vydedukovat hlavního aktéra,
že?

Věřte, že imne samotného při dopisování knihy přek‐
vapilo, kdo toměl na svědomí.

Ve svých knihách se věnujete popularizaci stře‐
dověku. Kdybysteměl kouzelný prsten, co byste z

TO ŘÍKÁ JEDEN z nejznámějších a
nejpopulárnějších českých historiků,
publicista a spisovatel historických románů a
detektivek Vlastimil Vondruška.

Vlastimil
Vondruška: Splnil se
miautorský sen.

▲Vlastimil Von-
druška je také autor
více než padesáti
vědeckých studií a
článků o dějinách
hmotné kultury,
mnoha vědeckých a
populárně naučných
knih a asi sedm-
desáti historických
románů pro dospělé
a několika knih pro
mládež. Je rovněž
autorem něko-
likadílných
románových kronik
Přemyslovská
epopej, Husitská
epopej a Křišťálový
klíč.
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něj aplikoval do současné společnosti?

Je toho hodně, ale problém je v tom, že daná technická
úroveň prostě neumožňuje určité lidské postoje. Tech‐
nika formujemyšlení, zábavu, poznání, ale i vztahy
mezi lidmi amorálku. Nicméně pokud bychmohl
kouzlit, rád bych do dnešních časů přenesl obecný
náhled středověké společnosti na život - žít prag‐
maticky, rvát se za sebe a svou rodinu, nefňukat,
nestavět si vzdušné zámky a děkovat za vše, comám, i
když je tohomálo. Středověcí lidé žili klidně a nes‐
tresovali se jakomy, protože neměli televizi a internet,
a věřte, bylo jimmnohem lépe.

VašeKronika zánikuEvropy se také těší přízni
čtenářů, ale u kritiků jste se nesetkal zrovna s
přívětivými recenzemi. Čím si to vysvětlujete?

Vždycky se najdou kritici. To platí o všech knihách. I do
historických románů šťourají ti, kteřímají pocit, že
musímluvit do všeho. Zvláště, pokud si autor troufne
sáhnout na ideologické svátosti své doby. S tím se
setkali a setkávají všichni umělci a není třeba se tím
vzrušovat. Já píšu knihy pro čtenáře a ne pro literární
kritiky.

Svého času jste také publikoval pod pseudonymem
JanAlenský. Proč?

To bylo vmládí, kdy jsempůsobil ve vědeckém světě a
tehdy se nenosilo, aby vědec psal současně beletrii,
zvláště pro širokou čtenářskou obec. A tak jsempsal
pod pseudonymem, jakomnoho tehdejších autorů.
Byla prostě taková doba.

Také jste autorem tří divadelních her Ještě, že
nejsemkat, Gaudeamus konšelé anebOpotulných
hercích, režisérovi a jedné radnici a Vínemproti
pohanství, aneb staročeskýDekameron. Zůstanete
jen u těchto her, nebo již na vašempsacím stole
leží další námět na novouhru?

Doba se poCovidu-19 hodně změnila a živé umění,
myslím tím jevištní, se potýká s velkými problémy. Psát
pro divadlomi v tuhle chvíli připadá stejněmarné, jako
bych chtěl v době, kterou Ray Bradbury popisuje v
románu 451 stupňů Farenheita, psát a tisknout své dílo
na papír. Nicméně dramatická tvorba semi líbí a
nechci ji opustit. Loni na podzim vysílal Český rozhlas
mou rozhlasovou hruĎáblův nápoj, a právě jsem
dokončil její pokračování s názvemKrvavý hejtman.
Jde o detektivní příběhy z doby Karla IV. a ve hře vys‐
tupují naše přední herecké osobnosti s charis‐
matickými hlasy, takže já osobně jsem s realizací velice
spokojený.

Vaše knihy vycházejí také i v podobě audioknih a v
žebříčku prodejnosti zaujímají přednímísta, takže
se dá říci, že historická detektivka je jak pro
čtenáře, tak i její posluchače i přes veškerý tech‐
nický pokrok stále lákavé a přitažlivé téma. Je to
dánohistorií nebo vašímmistrovským
vypravěčským stylem?

Já bych nerad odděloval detektivní žánr od literatury

jako takové.Mé příběhymají řadu rovin a na pozadí
kriminálních případů se odehrávají lidské osudy,
stejně jako v žánrech nedetektivních.Myslím si, že to
není ani v tom, že se většinamých románů odehrává v
minulosti. I historický románmůže být aktuální a k
přítomnosti se vyjadřovatmnohem srozumitelněji,
než díla ze současnosti. Literatura je buď dobrá, nebo
špatná. Ovšemna prodejnosti se podílí imóda,
reklama a řada vlivů. I špatně napsaná knihamůže být
bestseller, takže odpověď naVaši otázku je spíše něco
mezi alchymií a věštěním.

Už víte, jakýmdalšímpočinempřekvapíte všechny
čtenáře -milovníky vašich knih?

Překvapení je solí života, ale právě proto je to přek‐
vapení, které se neprozrazuje... Nicméněmám jedno
takové, které by semohlo na pultech objevit letos na
Vánoce.

Jak jsem se o vás dočetla, také jste se přes dvacet
let věnoval horolezectví. Stalo se vámněkdy, když
jste se ocitl na vrcholu hory amělmožnost vidět
všude kolem tu přenádhernou krásu přírody a
světa z výšky, že vás osvítil i nějaký zajímavý
nápad – námět?

Promne bylo horolezectví filozofií života, kterámne
formovala. Je to sport, ve kterémnedostanete nic
zadarmo, nemůžete simulovat, faulovat, odvolávat se
ke komisím. Jste jen vy a zemská přitažlivost a zvítězit
můžete jen tehdy, pokudmáte sílu a věříte si. Hory
miluji amám je v genech, protože podle analýzyDNA
byl jedním zmých předků ledovýmužOtzi, kterého
našli zamrzlého v Alpách. Každý si totiž v sobě neseme
něco ze svých předků a je jen na nás, nakolik umíme
vnímat tenhle odkaz a rozvíjet ho. Nebýt horolezectví a
mé ženy Aleny, rozhodně by Vondruška nebyl tímVon‐
druškou, jakým je dnes.

Vaše paní je vámurčitě velkou oporounejen v
soukromémživotě, ale i v tomprofesním, je to tak?

Spolu jsme studovali v jednom ročníku a dokonce
stejný obor, takže jsme sedávali v jedné učebně. Po
skončení univerzity jsme se vzali a právě díky tomu, že
jsme stejní nejen vzděláním, ale i v názorech na
běžnou životní realitu, si výtečně rozumíme. Každý
život přináší vzestupy i pády, ale pokud není člověk
sám, vše se dá hravě překonat. Dva je vždycky víc než
jeden. Pokud chci čtenářůmdávat víru v to, že život
pozemský je navzdory strázním krásný,musím tomu v
první řadě věřit sám. A v to díky své ženě Aleně věřím.

„ Lidské štěstí na‐

jdeme většinou v

obyčejném životě

a ne v tom, co

hlásají ideologové

a nařizují pan‐

ovníci.

To platilo

vždycky.“

-Vlastimil Vondruška

SOŇA SVOBODOVÁ
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Asweapproach theone-year
anniversary of her passing,
Sokol Toronto remembers
sister Anna Janous' generous
spirit, devotion to Sokol, and
her many contributions to
the Czech community.

I met sis. Anička in my early
teens, as a newcomer to
Sokol, when she took me
under her wing. Her warm
welcome and enthusiasm
immediately swept me into a whirlwind of activities:
gymnastics, competitions, volleyball, calisthenics,
summer games, andmyfirst Slets inOmaha and Indiana‐
polis!But therewasmore -alongwith thesportsactivities,
sis. Anička equally delighted in the social and cultural
events, like Christmas markets, dances, potlucks and
picnics. She wove through it all a wonderful sense of fun,
camaraderie and the purpose of a commongoal, rooted in
the history and breadth of Sokol ideology - a soundmind
in a soundbody. Sis. Aničkawas a strong supporter of per‐
sonal growth and discovery - she encouraged me to try
new things, like leadinggymclasses and joining theboard
of directors; thanks to her, I was fortunate to learn and
experience somany new things.

I havemany fondmemories and stories of sis. Anička, but
one of my favourites is outside of Sokol. Sis. Anička was a
gifted artist andoneof theways she expressedherselfwas
by decorating Easter eggs in the Czech tradition, with
melted wax. One year, early in our friendship, she invited
my family to her home before Easter and showedmehow
to use different techniques to create beautiful designs. I
have always deeply appreciated this generosity – that
simple act of sharing her talent gave me a treasured con‐
nection tomyCzech heritage.

I miss sis. Anička’s energy, mischievous smile and kind‐
ness, but I am confident that her spirit lives on in our
memories and themany hearts that she touched.

Jerry Tmej was born on
October 28, 1930 in
Lytomysl, Czech Republic
andpassedawayon June8,
2022 in Toronto, Ontario,
Canada at the age of 91
years.

After 16monthsof studying
and teaching carpentry at a
U.S. military installation in
Wuerzburg,Germany, Jerry
came to Canada and
worked in Brantford, ON before moving to Toronto
where he met Denise (Zdena) and they were married
on February 6, 1954. Jerry is the beloved husband of
Denise for 68 years. He is the loving father of Dennis
(Luisa), Robert (Alice) and Katherine Tmej (Bob Har‐
togsveld). Cherished grandfather of Brett, Jacqueline,
Erica and John. Hewill bemissed by Frank, his brother,
nieces, nephews, and extended family in the Czech
Republic.

Jerry was a hardworking and meticulous craftsman
spending countless hours in hisworkshop. His sense of
humour was second to none and as he always enjoyed
a good prank, be it family, friends, or work colleagues.
When not in the city, Jerry loved to be up north,
enjoying the fresh air at the cottage.

He will be forever remembered, loved, and deeply
missed by all of his family and friends.

Anna Janous JerryTmej

JARMILA BECKA LEE

TMEJ FAMILY

TO BE REMEMBERED
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TheCanaryDistrict

THE CANARY DISTRICT is a housing development
in Toronto's West Don Landsmixed-use
development. Six original buildings initially
served as the 2015 Athlete's Village for the
2015 Pan American Games.
The buildings arewell built with larger than average
units and spectacular views,which encompass the
rural view of the east, lake views to the south, and
city views to thewest.

Located at the south end of BayviewAvenue and
East of theDistilleryDistrict, the CanaryDistrict is
home to the beautiful eighteen acre Corktown
Commonpark. It is an active and vibrant park,
where communitymembers jog, cycle and stroll
towards the lake or to the trails throughout theDon
River Valley.

With itswide streets, access to greenery, theDistil‐
leryDistrict and easy access to the city centre, the
neighbourhood has become very popularwith
young families and all thosewho enjoy an active
lifestyle.

VERONIKA ROUX-VLACHOVÁ

JAROSLAV HORKÝ

Namémpozemku stojí
stavba jiné osoby
Při návštěvě České republiky jsem zjistil, že namém
pozemku stojí stavba jiné osoby, k jejíž výstavbě jsem nedal
souhlas. Jak mám v takovém případě postupovat?

Stavbamůže být na pozemku z několika různých důvodů.
Dříve neplatila zásada superficies solo cedit (z lat., povrch
ustupuje půdě, ve významu stavba je součástí pozemku).
Proto bylo možné převádět zvlášť pozemek a zvlášť stavbu.
Tak tomu dnes není.

Na pozemku tedymůže stát tzv. oprávněná stavba; stavba,
která byla postavena se souhlasem vlastníka – je možné že
ho dal někdo z Vašich předků. Jako vlastník pozemkumáte
nárok vybírat za pozemek pod stavbou nájem. Dále Vám
vzniklo tzv. předkupní právo ke stavbě amajitel stavbymá
předkupní právo k pozemku pod stavbou. Je to proto, že od
roku 2014 byla do českého právního řádu opět zavedena
zásada superficies solo cedit, tedy že stavba je součástí
pozemku.

Pokud se jedná o stavbu neoprávněnou, je třeba zde
rozlišovat mezi stavbami postavenými do roku 2013 a
stavbami postavenými od roku 2014. S ohledem na historii
našeho státu není zcela výjimkou, že je na pozemku
postavena stavba bez souhlasu vlastníka. Jejího odstranění je
třeba se vždy domáhat u soudu, protože vlastník stavby
zpravidla stavbu odstranit nechce a tvrdí, že jde o stavbu
oprávněnou. I tyto soudní spory jsou časově náročné a nelze
vyloučit, že potrvají i několik let. Ne vždy Vám však soud
vyhoví.

V každém případě je ale dobré obrátit se na odbornou právní
pomoc (advokáta znalého problematiky), která Vám situaci
co nejvíce zpřehlední a provedemajetkoprávní analýzu
Vašeho případu.

PRÁVNÍ PORADNACITY
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https://www.horren.cz
https://www.ak-hp.cz
http://www.veronikarouxrealestate.com/2021/8/14/eiyk53wcm6x5f8q83fpz3q3jgdq3la
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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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Masaryk
Memorial
Institute

„Usmívej se na toho, kdo
ti nejvíc ublížil, aby
neviděl, jak moc tě to
bolí.“

– Božena Němcová

SAVE THE DATE FOR MMI EVENTSUPCOMING EVENTS

July 11| 7:30pm|North York
OrganConcert Series
ArmourHeights Presbyterian Church
105Wilson Ave, North York, ON, IM5M2Z9

July 14| 1pm| Toronto
OrganConcert Series
Knox Presbyterian Church, 630 Spadina Ave.,
Toronto,M56 2H4

July 17| 12pm| Toronto
OrganConcert Series
St.Wenceslaus Catholic Church, 496Glad‐
stone Ave., Toronto,M6H3H9

Dec 11| Toronto
ChristmasDinner
MasarykMemorial Institute

Dec 3|Toronto
WinterMarket andMikulas
MasarykMemorial Institute

Sept 24| Toronto
CzechOctober Fest
MasarykMemorial Institute

Sept 6| Online
Fall Photo VideoContest
MasarykMemorial Institute

https://www.masaryktown.ca
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M A R T I N A T O M Š Ů
Šéfradaktorka
Editor
novydomoveditor@gmail.com

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

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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“If I only did what I
can do, I wouldn't do
anything”

– Jacques Derrida

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

