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ČESKÉ A SLOVENSKÉ SDRUŽENÍ V KANADĚ 
Adresář činovníků Sdružení zvolených na 68. kongresu v červnu 2021 

 
P.O. Box 1507, Manotick, ON   K4M 1B2 
e-mail: ustredi@cssk.ca ♦ www.cssk.ca 

 
 
Předsedkyně 
 Misha GOGELOVÁ      mishagogela@shaw.ca 
 51 Sweetwater Bay, Winnipeg, MB. R2J 3G4   winnipeg@cssk.ca 
          (204) 256-3713 

 
Čestný Předseda 

Miloš ŠUCHMA      milo@suchma.ca 
1785 Rue des Arbres, Orleans, ON K1E 2T7   (613) 824-7439 

 
Místopředsedové 

1. místopředseda 
Libor PTÁČNÍK      cssk.yeg@gmail.com 

11 Greenbrier Crescent, Saint Albert, AB T8N 1A2 (780) 380-3390 
 

2.místopředsedkyně 
Markéta SLEPČÍKOVÁ     novavize.ca@gmail.com 

7 Auburn Avenue, Apt. 1, Toronto, ON M6H 2L6 (416) 535-4990 
 
Jednatelka 

Lucie KOĎOUSKOVÁ    Lucie.kodouskova@email.cz 

274 Island Park Drive, Ottawa, ON K1Y 0A4  (613) 262-2461 
 
Pokladník 

Helena FLACKOVÁ     hsammer@rogers.com 

5489 Old Mill Way, Manotick, ON K4M 1C1  (613) 692-8132 
 
PŘEDSEDOVÉ STÁLÝCH KOMISÍ  
 
Kulturní, tisková:  

Markéta SLEPČÍKOVÁ     novavize.ca@gmail.com 
7 Auburn Avenue, Apt. 1, Toronto, ON M6H 2L6  (416) 535-4990 

 
Smírčí komise:  Vilém Kun, Petr Šubrt 
Revizní komise: Miloš Hlaváček 
 

 

   

ČLENOVÉ VÝBORU:

Předsedkyně Misha Gogelová, Čestný předseda Miloš Šuchma, dr.Miloš Krajný, Jiří
Karger,  Libor Ptáčník, Helena Flacková, Lucie Koďousková, Radmila Locher-Jeřábková,
Renáta Smolíková-Wachowiak, předsedové všech poboček ČSSK
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ADRESÁŘ PŘEDSEDŮ POBOČEK  
 
Calgary 
 Božena KELLNEROVÁ      bkellner40@gmail.com 
 6224 Thornaby Way NW, Calgary, AB T2K 5K9  (403) 295-8438 

Czech and Slovak Association 
243 Queensland Dr SE, Calgary, AB T2J 3S1 

 
Edmonton 

Petr ŠÍPEK       Petrsipek@yahoo.com 
27 Oakdale Pl.,St. Albert, AB T8N 6L7    (780) 934-4204 

 
Kitchener-Waterloo-Guelph      dejmek@bellnet.ca 

Ludmila DEJMEK       (519) 621-1233 
35 Cambridge St.,Cambridge, ON N1R 3R8    (519) 740-9667 (F) 

 
Montreal 
 Marie FUCHSOVÁ      misha.fuchs@gmail.com 

4872 Fulton, Montreal H3W 1V3     montreal@cssk.ca 
          (514) 737-8325 
 
Ottawa 

David BENEŠ      davidbenes1@gmail.com 

11 Saginaw Crescent, Ottawa On, K2E 6Y7   ottawa@cssk.ca 
(613) 297-2601 

 
Toronto 

Markéta SLEPČÍKOVÁ     novavize.ca@gmail.com 
7 Auburn Avenue, Apt. 1, Toronto, ON M6H 2L6  (416) 535-4990 

 
Vancouver 

Pavol KRIŽKA        pkrizka@gmail.com 
 23 Stratford Ave, Burnaby, BC V5B 3X7    vancouver@cssk.ca 
 
Winnipeg 
 Misha GOGELOVÁ      mishagogela@shaw.ca 
 51 Sweetwater Bay, Winnipeg, MB. R2J 3G4   winnipeg@cssk.ca 
          (204) 256-3713 
 
Yukon 
 Patrik PIKÁLEK       patrik.pikalek@gmail.com 
 PO Box 242, 857 Sixth Avenue, Dawson City, YT, Y0B 1G0 (867) 993-2421  
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68.�KONGRES�ČESKÉHO�A�SLOVENSKÉHO�SDRUŽENÍ�V�KANADĚ�
5.�června�2021�

�
virtuální�zoom�konference�

Ottawa�–�16:00�ET�
Winnipeg�–�15:00�
Calgary,�Edmonton�–�14:00�
Vancouver� –�13:00�
�

PROGRAM �
�
Sobota,� 5.�června�
�
Kongresová�jednání�ČSSK:��
�
16:00�ET�-��Zahájení� 68.�kongresu:�Miloš�Šuchma,�předseda�ČSSK �
Přivítání� a�představení� delegátů� a�účastníků� kongresu� �
Ustanovení� zapisovatele�
Zdravice� hostů�a�zástupců�jiných� organizací�
�
Přestávka�
�
Zápis� z�minulého� kongresu�–�připomínky,� opravy,�schválení�
Volby� komisí:��ověřovací,� rezoluční,� volební�
Nedokončené� záležitosti�
Zpráva� předsedy�ČSSK�
�
Přestávka�
�
Zprávy�místopředsedů,� jednatele,� pokladníka� ČSSK�
Zpráva� revizora�
Zprávy�poboček�
Zpráva� ověřovací� komise�
Schválení� všech�zpráv�
�
Přestávka�
�
Návrhy� a�schválení� Masarykových� cen�
Nominační� komise�–�návrhy�na�nové� členy�Výkonného� výboru�
Volby� předsedy,�místopředsedů�a�dalších�členů�Výkonného� výboru�ČSSK�na�další�
období�
Nově�zvolený�předseda�se�ujme�vedení� zasedání�
Stanovení� členských�příspěvků�na�další� dva�roky�
Stanovení� příštího� 69.�kongresu�v�roce�2023�
Další�návrhy,� diskuse�
Zakončení� jednání� �
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Připomínáme� si�tato�kulatá�historická�výročí� na�sebe�navazujících� událostí. �
�

Vloni� č ř

č

� � � � � � � � � � � � � � �
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� � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � �
�

�

Dne 8. listopadu 1620 se u letohrádku Hvězda uPrahy utkaly armády katolické ligy, císaře
a spojenců s armádou protestantských a českých šlechtických stavů. Bitvě předcházelo
stavovské povstání proti Císaři Ferdinandu II. a proti rostoucímu útlaku nekatolíků po
letech celkem nebývalé náboženské snášenlivosti. Začalo v r. 1618 defenestrací dvou
místodržících, a bylo vlastně začátkem 30.leté války.
Bitva trvala necelé dvě hodiny. Stavovská vojska, složená převážně ze špatně placených
žoldnéřů, se vzdala. Jenom Moravské pluky bojovaly do posledního muže. Povstání
utrpělo konečnou porážku.
Nelze se ubránit myšlence, že se stavové dopustili spousty chyb: volba cizince Fridricha
Falckého za krále, neochota postarat se o lidi, kteří do Prahy utíkali před císařskými
vojsky z vypleněných okolních vesnic, složení armády z námezdných vojáků často cizích
národností, mylné spoléhání na pomoc Anglie. Dále se po prohrané bitvě nikdo ani
nesnažil bránit Prahu, král utekl, a došlo k velkému plenění a ke ztrátám obrovského
bohatství, které tím pádem přešlo pryč z českých rukou. Vůdci povstání byli pozatýkáni a
nezachránili se ani útěkem na svoje venkovská sídla nebo do protestantského Saska.

Trest byl krutý:
Dne 21. června 1621 došlo k popravě těchto 27 převážně českých pánů a měšťanů. Byli
to např. Jáchym Ondřej Šlik z Holiče, Václav Budovec z Budova, Kryštof Harant z Polžic
a Bezdružic, doktor Ján Jesenius, a další … Jejich majetek dostala vítězná, cizí šlechta.
Jiní si zachránili holý život tím, že přešli na katolickou víru. Několik tisíc lidí odešlo do
exilu, zejména inteligence, např. Jan Ámos Komenský, malíř Václav Hollar.
Český stát přestal existovat na 300 let, přišla germanizace, utužilo se nevolnictví. Lze
argumentovat, že dopad prohrané bitvy na Bílé hoře pociťuje český národ dodnes.



Velvyslanectví České republiky 

v Kanadě

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Účastníky 68. Kongresu ČSSK srdečně zdraví  

Ing. Bořek Lizec, M.A.I.S., Ph.D., velvyslanec

Ing. Jiří Muchka, Ph.D., zástupce velvyslance

Mgr. Milena Levíčková, vedoucí konzulárního úseku

Ing. Jan Kubačka, vedoucí obchodně ekonomického úseku 

Dana Geier, Bc. Radek Háša, Ing. Simona Chaloupková, Jason Komm,

Mgr. Silvia Kubačková, PhDr. Miloslava Minnes, Mgr. David Vlk a Mgr. Monika Vlková

Úřední hodiny konzulárního úseku pondělí – pátek 9 – 12 hod.

A 251 Cooper St │ Ottawa │ON K2P 0G2 │Kanada

T +1 613 562 3875 │ Nouzová linka +1 613 794 2277 │ F +1 613 562 3878

E ottawa@embassy.mzv.cz │konzulární úsek ottacons@gmail.com

E obchodně-ekonomický úsek commerce_ottawa@mzv.cz

W www.mzv.cz/ottawa

@BorekLizec @czembca @BorekLizec



 
 

Generální konzul Petr Buriánek 
 

2 Bloor Street West, Suite 1500
Toronto, ON, M4W 3E2

Hodiny pro  veřejnost: Po, Út, Čt, Pá – 9:00 – 12:00 (kromě svátků)

Tel : (416) 972 – 1476
Fax: (416) 972 - 6991

Email: toronto@embassy.mzv.cz
Nouzová linka:  (437) 237 – 8058

Web: www.mzv.cz/Toronto
Facebook: www.facebook.com/CzechConsulateToronto/

Dovolujeme si upozornit, že ke všem návštěvám konzulátu je třeba mít předem 
domluvenou schůzku prostřednictvím e-mailu toronto.appointment@gmail.com.

Generální konzulát se nachází na křižovatce ulic Bloor a Yonge.



bordr

The�members�of�the�Masaryk�Memorial�Institute�send�
best�wishes�for�a�successful�meeting�of�the�68th�
Czech�and�Slovak�Association�of�Canada�Congress�

on�June�5,�2021.

Masarykův ústav a�jeho členové přejí účastníkům 68.�
kongresu Českého a�Slovenského sdružení v Kanadě

mnoho úspěchů v plánování budoucnosti této
významné krajanské organizace.

R.�Tmej���� H.�Dubsky

President Secretary



SOKOLSKÁ ŽUPA KANADSKÁ

Sokol Toronto, Kitchener-Waterloo, and Ottawa, sends greetings and best wishes
to the Czech and Slovak Association of Canada, especially after the turbulent year

the world has endured.

Robert Tmej – President/Starosta Sokol Canada
__________________________________________________________________________________________________

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL TORONTO

upřímně přeje mnoho úspěchu v jednání 68 kongresu
Českého a Slovenského sdružení v Kanadě,
hlavně po roce celo světové zdravotní krize

Vera Ticha Iva Adamo
Starostka Jednatelka

www.sokolcanada.ca
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Masaryk Award ▪ Masarykova cena 

 
Masarykova cena je nejvyšším uznáním a poctou 

 Českého a Slovenského sdružení v Kanadě (dále „Sdružení“). 
 
„Toto uznání se uděluje Kanaďanům českého či slovenského původu, kteří 
dosáhli významných úspěchů na některém úseku lidské činnosti, a osobám 

nebo organizacím jakéhokoliv původu, které se zasloužily v úsilí o svobodné 
Československo nebo obohatily život Čechů a Slováků v Kanadě.“ 
 

* 

 
„This award if given to Canadians of Czech or Slovak origin recognized in 
some field of endeavour for outstanding achievement, and to persons of 
organizations of whatever origin who made a significant contribution to the 

cause of free Czechoslovakia, or who have enriched the life of Czechs and 
Slovaks in Canada. 

 

V roce 2021 Masarykovu cenu získávají: 
 

Drahuška Neveselá, pobočka Calgary 

 

 

obětavost a proto ji navrhla na Masarykovu cenu. 

 
Jana a Zdeněk Posádka, pobočka Calgary 

Jana a Zdeněk Posádkovi přišli do Kanady v roce 1981 a prakticky od té doby vystupují 
na našich společenských akcích a koncertech. Vystupovali na celonárodních kanadských 

kongresech českého a slovenského sdružení v roce 2010 ve Winnipegu a v roce 2017 v 
Edmontonu. Jana a Zdeněk Posádkovi pracovali po několik let ve výboru calgarské 
pobočky. Oba se narodili ve Smetanově Litomyšli tedy velice blízko k muzice. V 
Českoslovenku vystupovali v mnoha špičkových hotelích, mimo jiné v Grand Hotelu Pupp 

v Karlových Varech a v hotelu Černigov v Hradci Králové. V sedmdesátých letech 
vystupovali v luxusních turistických resortech v západní Evropě, v Rakousku, Německu, 

Z Českoslovenka odešla s manželem a  dvěma  syny  z v  roce 
1985 a  po  roce  pobytu  v  Německu  se  přesunuli  přímo  do 
Calgary, kde od roku 1986 pobývají  až do současnosti. Krátce 
po  přichodu  si našla  vhodnou  práci  a  s manželem  se začali 
zúčastňovat všech akcí, pořádaných místní pobočkou ČSSK a 
stali  se  obětavými  členy  výboru.  Pro  nezištnou  ochotu  a 
důvěru  byla  Drahuška  zvolena  do funkce  pokladní  calgarské 
pobočky  a  zastává  tuto  funkci  doposud.  Se  svým  manželem 
Ivanem  se  ochotně  a  nezištně  podílejí  na  organizaci  a 
pořadání  všech  kulturních  a  společenských  akcích  pobočky. 
Nedávno  po  zrušení  PO  Box  naší  pobočky  ČSSK ve  středu 
města  předala  organizaci  ochotně  svoji  domovní  adresu  k 
fyzické  korespondenci.  Calgarská  pobočka  oceňuje  její
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Švýcarsku, Finsku a Norsku. Krátce po příchodu do 
Kanady jim bylo nabídnuto angažmá na cestovních lodích 
firmy Princess Cruises, kde periodicky strávili 20 let. V 

Calgary a jiných místech Alberty vystupují dodnes. Mezi 
nejznámější místa patří Banff Springs Hotel a Chateau 
Lake Louise. Vystupují též v klubech jiných evropských 
zemí pro Rakušany, Dány, Maďary a rovněž pro Royal 

Canadian Legions. Jejich repertoár obsahuje přes 900 
skladeb od klasiky přes swing a latinu až po soudobou 
populární hudbu. Mají bohatý program české a slovenské 
hudby, vedle angličtiny zpívají v několika dalších řečech, 

oba hrají klávesové nástroje a saxofony, Jana k tomu kytaru a congas. 
 

 

 
 

  
 

  
 

 
   

   
 

 

Dlhoročná členka Českého a Slovenského združenia v Kanade a 
tohoto času aj členka výboru vo Vancouveri, Marika Kovalčíková 

prišla do Kanady v januári 1995. Svoje schopnosti a kontakty, ktoré 
nadobudla pri organizácii kultúrnych podujatí na Slovensku, 
neváhala využiť aj v svojej novej krajine. V roku 1997 prvýkrát v 

histórii Britskej Kolumbie začala slovenské a v roku 2005 aj české 
televízne vysielanie. Založila Marika Productions a neziskovú 
organizáciu City of Nations Society a pod týmito hlavičkami pozýva 
osobnosti kultúrneho a športového života z Čiech a Slovenska a 

predstavuje ich nielen naším komunitám ale aj širokej kanadskej 
verejnosti. Do veľkej pozornosti sa dostalo Slovensko, keď ako 

produkčná pre divadlo Teatro Tatro vyhrala konkurz a umožnila tomuto slovenskému 
divadlu úspešne účinkovať v Cultural Olympiad počas Zimných olympijských hier 2010 a 

taktiež úspešne zorganizovala priateľské pred-olympijské hokejové zapasy. Počas celého 
svojho pobytu vo Vancouveri, sa Marika vždy snaží propagovať Čechy a Slovensko 
kdekoľvek organizuje rôzne podujatia a festivaly. 
 

  

Eva Kratochvílová, pobočka  K-W-G.
Eva  Kratochvílová,  redaktorka  našeho  časopisu  Dobrý  Den,  přijela  do  Winnipegu  s 
manželem a  synem v  r. 1969.  V  roce 1979 skončila  studia  psychologie  a sociologie  na 
univerzitě v  Guelphu.  Později  vystudovala  na zdravotní  sestru na Conestoga  College  a 
až do  roku 2000 pracovala  v  Psychiatrické  nemocnici  v  Hamiltonu.  V  roce 2000 se 
zúčastnila  Všesokolského  Sletu  v  Praze  a  kromě Sokola  je  aktivní  v  mnoha  dalšíc h 
organizacích jako  dobrovolná  pracovnice.  V  roce 2008 převzala  redaktorskou práci  s 
naším  časopisem Dobrý  Den, to  znamená  nejenom  dát  dohromady  články  a  příspěvky 
od  čtenářů,  ale  i  sama připravit články  na  základě vyhledaných  faktů. Časopis vycház í 
čtvrtletně a žije  z dobrovolných  příspěvků čtenářů,  což svědčí  o  jeho  velké  popularitě. 
Díky  Evě jsme informováni  o událostech  a práci krajanů v české a slovenské  komunitě.

Marika Kovalčíková, pobočka Vancouver



LAUREÁTI MASARYKOVY CENY V UPLYNULÝCH LETECH: 
 
1 9 8 5 – 37. kongres, Ottawa, 18. - 19. 5. 1985 
 
 Hon. Otto Jelínek 
 Bývalý poslanec kanadského parlamentu za Konzervativní stranu Kanady, ministr 
kanadské vlády, bývalý mistr světa v krasobruslení (se svou sestrou Marií na mistrovství 
světa v krasobruslení dvojic). 
 Prof. Dr. Gordon Skilling 
 Profesor torontské univerzity, spisovatel, autor řady knih a úvah o Československu 
a Sovětském svazu, znalec československé minulosti a současnosti, přítel svobodného 
Československa. 
 Ing. Karel Buzek 
 Zasloužilý přední činovník československých krajanských organizací, 
spoluzakladatel a jednatel Sokola v Torontu a Sdružení v Kanadě, jehož byl generálním 
tajemníkem, vyznamenán Řádem Kanady. 
 Karol Stark 
 Člen a činovník Sokola a dalších československých demokratických organizací v 
Kitcheneru a Masarykova ústavu v Torontu, bývalý předseda Sdružení v Kanadě. 
 
1 9 8 6 – 38. kongres, Kitchener, 17. - 18. 5. 1986 
 
1 9 8 7 – 39. kongres, Toronto, 16. - 17. 5. 1987 
 
 Tomáš Baťa 
 Průmyslník světového významu a poradce Spojených národů, podporovatel snah 
českých a slovenských demokratických organizací, vyznamenán Řádem Kanady a čs. 
Řádem T.G. Masaryka. 
 Rudolf Fraštacký 
 Význačný kanadský finančník, přední pracovník slovenského politického exilu za 
druhé světové války a po  roce 1948 v exilu, předseda Stálé konference demokratických 
Slováků, obhájce československé státnosti. 
 Dr. Lota Hitschmannová 
 Mezinárodně uznávaná sociální pracovnice, především na asijském kontinentě, jejíž 
jméno bylo spojováno se jménem rodného Československa, vyznamenána Řádem 
Kanady. 
 Prof. Dr. Vladimír Krajina 
 Slavný světový ekolog, hrdina československého odboje za druhé světové války, 
vůdčí postava v boji proti  nacismu i komunismu, vyznamenán Řádem Kanady a čs. 
Řádem T.G. Masaryka. 
 Prof. Wilson Woodside 
 Významný kanadský žurnalista, profesor politických věd na univerzitě v Guelphu, 
přítel a zastánce demokratického Československa.  
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1 9 8 8 – 40. kongres, Ottawa, 13. - 15. 5. 1986 
 
 Zdena Škvorecká 

 Česká spisovatelka, vydavatelka české a slovenské literatury v nakladatelství Sixty-
Eight Publishers Corp. v Torontu, vyznamenána čs. Řádem Bílého lva. 
 Antonín Daičar 
 Spoluzakladatel Sdružení v Kanadě a bývalý jeho předseda, přední pracovník 
československého exilu v Kanadě  
Sdružení a Sokola v Batawě. 
 Ota Hora 
 Bývalý poslanec Československého národního shromáždění a předseda mládeže 
Československé strany národně sociální, přední pracovník československého exilu, 
vyznamenán čs. Řádem T.G. Masaryka. 
 Walter Koerner  
 Přední kanadský průmyslník, který spolu se svým bratrem štědře přispěl univerzitě 
v Britské Kolumbii, vyznamenán Řádem Kanady. 
 Oskar Morawetz 
 Významný hudební skladatel, jehož skladby byly poctěny kanadskými i zahraničními 
cenami. Kanadský rozhlas vydal antologii jeho hudby. Vyznamenán Řádem Ontaria a 
Řádem Kanady. 
 
1 9 8 9 – 41. kongres, Montreal, 20. - 21. 5. 1989 
 
 Hon. Mitchell W. Sharp 
 Přední kanadský politik, bývalý ministr zahraničních věcí Kanady, který se zvláště 
zasloužil o urychlení emigrace čs. uprchlíků do Kanady po sovětské invazi v srpnu 1968. 
 John Reeves 

 Básník, hudební skladatel, producent kanadské rozhlasové společnosti CBC, 
maratónský běžec, autor detektivních románů, často s náměty z československého 
prostředí. 
 Jiří G. Corn, F.C.A. 

 Finanční poradce, bývalý předseda Sdružení v Kanadě a Kanadské etnokulturní 
rady, člen výboru Rady svobodného Československa, vyznamenán Řádem Kanady a čs. 
Řádem T.G. Masaryka. 
 Dr. Josef Škvorecký  

 Spisovatel, člen Kanadské královské společnosti, profesor anglické literatury na 
koleji Erindale univerzity v Torontu, vyznamenán Řádem Kanady a čs. Řádem Bílého lva.  
 Josef R.Č. Čermák, Q.C. 
 Právní poradce a publicista, společník velké torontské advokátní kanceláře, obětavý 
poradce krajanských organizací a mnoha uprchlíků, člen Společnosti pro vědy a umění, 
bývalý předseda Sdružení v Kanadě. 
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za  druhé  světové  války,  dlouholetý činovník



       
 
  

 

 
  

 
 

 
       

 
  
 

 
 

  
 

 
  
 

 
 

  
 

 
 
       

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 

1 9 9 0 – 42. kongres, Edmonton, 19. - 20. 5. 1990

Václav  Havel

  Významný  dramatik  poctěný  mnoha  mezinárodními  cenami  za literaturu,  zastánce 
lidských  práv  v  Československu,  bývalý  prezident  České  a  Slovenské  federativní 
republiky  a České republiky.

David Kilgour, LL.B.

  Poslanec  kanadského  parlamentu,  dlouholetý  přítel  Sdružení  a české  a  slovenské 
komunity  v Kanadě  a zastánce lidských  práv v Československu.

1 9 9 1 – 43. kongres, Toronto, 11. - 12. 5. 1991

Prof. Dr. Viktor Fic
  Profesor univerzity  Brock a činovník  Sdružení  v St. Catharines,  iniciátor  spolupráce 

kanadských  a čs. vysokých  škol, autor  řady knih, mj. o čs. legiích  v Rusku, vyznamenán 
čs. Řádem T.G. Masaryka.

Dr. Chaviva Hošek
  Poslankyně  a  ministryně  ontarijské  vlády  původem  z  Československa,  pověřená 

premiérem Ontaria koordinací  spolupráce a pomoci Československu.
Marta Kubišová
Signatářka  Charty 77, zastánkyně  lidských  práv v Československu  v normalizačním

období   od  sovětské  okupace   v  roce  1968,  kdy   se  stala  symbolem pražského jara i
v období  kolem 17. listopadu 1989.

  Hubert Obr
  Zasloužilý  pracovník  Sdružení  v  Hamiltonu  a  Masarykova  ústavu v  Torontu,  který 

také působil velmi obětavě  při sponzorování  uprchlíků  a při organizování  pomoci pro nově 
příchozí  do Kanady.

1 9 9 2 – 44. kongres, Calgary, 30. - 31. 5. 1992

František Braun

  Obětavý účastník protinacistického  československého  odboje v zahraničí, dlouholetý 
zasloužilý  činovník  a  předseda  Sdružení  v  Hamiltonu  a  člen  Masarykova  ústavu  v 
Torontu.

RNDr. Jiří Krupička

  Účastník  protinacistického  a  protikomunistického  odboje,  profesor  emeritus  na 
geologické  fakultě  Albertské  univerzity,  vyznamenán  Purkyňovou  cenou  Geologického 
ústavu v Praze.

Joe Schlesinger

  Přední  kanadský  televizní  zpravodaj  a komentátor  českého původu,  hlavní  televizní 
korespondent  CBC  ve  Washingtonu,  v  Berlíně,  který  mj.  komentoval  změny  v 
Československu  po listopadu 1989.

Olga Velanová

  Zasloužilá  pracovnice  v  sociálním  odboru  Sdružení  v  Montrealu,  zejména  na  poli 
pomoci  a  podpory  našim krajanům  v  nouzi  a  uprchlíkům  z Československa,  neúnavná 
organizátorka  dobročinných  vánočních  bazarů.
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 Štefan Lesso 

 Spoluzakladatel odbočky Sdružení ve Winnipegu, dlouholetý přední činovník Sokola, 
aktivní bojovník za demokracii v Československu a práva Čechů a Slováků v Kanadě. 
 
1 9 9 5 - 47. kongres, Kingston, 12. - 14. 5. 1995 
 
 Antonín Cekota 
 Vychovatel, básník, ředitel tisku Baťových závodů, překladatel světových básníků a 
životopisec Tomáše Bati, zasloužilý krajanský pracovník v Batawě za druhé světové války.  
 Bedřich Čecha 
 Dlouholetý činovník Sdružení, náčelník Sokola v Batawě za druhé světové války, 
čelný představitel a bývalý předseda Masarykova ústavu v Torontu. 

16

  Její věrnost Československé republice a pevnost charakteru patří mezi vznešené 
odkazy pozoruhodné generace slovenských vlastenců, mezi kterou patřil její otec 
Josef Országh a manžel Rudolf Fraštacký.

Jan Waldauf

  Náčelník  a  starosta  Kanadského  Sokola  a  Čs. sokolstva  v  zahraničí,  předseda 
Tělocvičné  federace  Ontaria,  člen  poradního  sboru  kanadské  vlády  pro  zdatnost  a 
amatérský sport, vyznamenán  čs. Medailí  za zásluhy o stát.

Viera Fraštacká

Dr. Viktor  Zicha
  Dlouholetý  zasloužilý  předseda  montrealské  odbočky  Sdružení,  činný  v  mnoha 

dalších  krajanských  spolcích  a  organizátor  politických  a  sociálně  podpůrných  akcí  v 
Kanadě  pro nově příchozí  Čechoslováky.

1 9 9 3 – 45. kongres, London, 15. - 16. 5. 1993

Plk. Vladimír Dufek
  Rodák z Volyně,  kde vstoupil  do čs. armády v Sovětském svazu, spoluzakladatel  Čs. 

obce legionářské  a čs.  skupiny  Kanadské  královské  legie,  vyznamenán  čs.  válečným 
křížem a medailí  za chrabrost.

JUDr. Karel Jeřábek
  Zasloužilý  krajanský  pracovník  v mnoha  krajanských  a  exilových  organizacíc h 

včetně  Sokola  a Rady  svobodného  Československa,  zakladatel  organizace "Trustees  in 
Bankruptcy", jejíž  byl  prvním  předsedou.

Ing. Lubor Zink
  Člen  čs. zahraniční  armády  za  druhé  světové  války,  který  po  komunistickém  puči 

patřil mezi nejtvrdší  protikomunistické  novináře,  vyznamenán  řadou vyznamenání  včetně 
čs. válečného  kříže.

Marie Vránová
  Po  odchodu  její  dcery  s  manželem  za  hranice  v  roce 1948 pronásledovaná 

komunistickým  režimem a odsouzena na 15 let vězení  za velezradu;  teprve  v roce 1976 
jí  byl povolen  výjezd za dcerou do Kanady.

1 9 9 4 – 46. kongres, Winnipeg, 13. - 15. 5. 1994
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Zdeněk Mimra, C.G.A.
  Zasloužilý  krajanský  činovník,  bývalý  starosta Sokola Toronto,  předseda Masarykova 

ústavu,  člen Čs. baptistického  sboru a dlouholetý  pokladník  Sdružení  v Kanadě.
Nové divadlo v Torontu

  Jediné  československé  abonentní  divadlo  mimo území  bývalého  Československa, 
které uvedlo  velkou  řadu hodnotných  her a sponzorovalo  řadu návštěv  herců i souborů z 
Prahy, Bratislavy  i jiných  měst.

Ing. Václav  Pavelka
  Dlouholetý  krajanský  pracovník,  spoluzakladatel  a  vedoucí  činovník  Sdružení  a 

Sokola,  učitel  a  ředitel  české  a slovenské  doplňovací  školy,  zakladatel  a  vedoucí  Klubu 
seniorů v Montrealu.

1 9 9 6 – 48. kongres, Vancouver, 10. - 12. 5. 1996

Dr. Jaroslav Alex  Bouček

  Člen  historické  fakulty  univerzity  Carleton  v  Ottawě,  ekonomický  pracovník  u 
kanadské  vlády,  člen  Rady  svobodného  Československa,  bývalý  generální  tajemník 
Sdružení  v Kanadě.

Josef Hamata

  Dobrovolník  v kanadském  letectvu  za druhé světové  války,  dlouholetý  předseda  Čs. 
podporující  jednoty ve Winnipegu,  bývalý  náčelník  a starosta Sokola,  účastník  odbojové 
práce ve Sdružení.

František Hlubůček

  Odbojový  pracovník  za  druhé  světové  války,  studentský  pracovník  v  létech 1945- 
1948 v  Československu,  později  v  exilu,  zasloužilý  pracovník  v  politické,  kulturní  a 
novinářské  krajanské  a exilové  činnosti ve Winnipegu.

Jiří Macek

  Bývalý  československý  přidělenec  u  Mezinárodní  restituční  komise  a  bývalý 
dlouholetý  předseda  Sdružení  ve  Vancouveru,  velmi  obětavě  pomáhající  zejména  čs. 
emigrační  vlně  v roce 1968.

Jan Trávníček

  Přední  krajanský  pracovník  v Torontu,  bývalý  starosta  Sokola,  dlouholetý  předseda 
Masarykova  ústavu,  hlavní  organizátor  výstavby  domů pro krajany  a postavení  pomníku 
obětem komunismu na Masaryktownu.

1 9 9 7 – 49. kongres, Kithener, 24. - 25. 5. 1997

Růžena Havlová
  Obětavá  členka  a  pracovnice  v  krajanské  veřejnosti,  zejména  při  bazarech 

dámského  odboru  Sdružení  v  Torontu,  bývalá  místostarostka  Sokola  a  nadšená 
propagátorka  čs. folklóru.

Ing. Stanislav Chýlek
  První  demokratický  velvyslanec  naší  rodné země po mnoha desetiletích,  diplomat s 

výrazně  mravním  pohledem  na  svět  se zasloužil  o  účinné  sblížení  zahraniční   větve  s 
jejím původním  domovem.



 Rev. Bohuslav Janíček, S.J. 
 

 
 Dr. Anna Šireková a Dr Otakar Širek 
 

 
 
       

 
  

 
  
 

 
 
       

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

  

 
  

  
 

  
  

 

 
  

 

 

  Zasloužilý  duchovní  správce  katolické  mise  sv.  Václava  v  Montrealu,  budovatel 
dětského  tábora "Hostýn", organizátor  čs.  misijního  domu, "Kulturního  domu kardinála 
Berana", vydavatel  měsíčníku "Věstník".

1 9 9 8 – 50. kongres, Edmonton, 23. - 24. 5. 1998

Vladimír  Valenta
Člen Rady svobodného  Československa,  spolku  bývalých  politických  vězňů K -231, který 
vykonal  mnoho práce pro čs. věc jako autor, herec a producent v kanadské  televizi a filmu 
a jako vydavatel  časopisu Telegram.

Marie Vejvodová
  Obětavá  pracovnice  a  předsedkyně  Sdružení  v  Kitcheneru,  spoluzakladatelka  a 

učitelka  české  doplňovací  školy,  členka  Sokola,  která  výrazně  působila  při  vysílání  čs. 
televizních  programů.

1 9 9 9 – 51. kongres, Montreal, 22. - 23. 5. 1999

Petr Dokládal

  Generální  konzul  České  republiky  v  Montrealu, který  rychle  navázal  styky  s 
krajanskými  spolky,  podporoval veškerou  krajanskou  činnost  včetně  obchodu,  vědy  a 
kultury,  všude  kde krajané  potřebovali  pomoc a podporu.

Alois Fogl

Za  druhé  světové  války  účastník  protinacistického  odboje  v  partyzánské  skupině,
přední  činovník  Sdružení  a Sokola  v  Montrealu,  který  vykonal  mnoho  práce  jako
koordinátor  čs. spolků a krajanského  tisku.

  Otto Löwy

  Sloužil  za  války  v  Královském  letectvu,  po  roce 1948 působil  ve  Vancouveru  v 
kanadském  divadle,  rozhlasu,  televizi  a  filmu.  Řídil  populární  pořad "The 
Transcontinental", v němž propagoval  českou hudbu  a dějiny.

Zdeněk Otruba

Politický  vězeň,  odsouzen  za protistátní  činnost  na 14 let,  působil  po  emigraci  do
Kanady  v Torontu  ve Sdružení, v  Masarykově  ústavu,  v  Radě  svobodného
Československa,  v Klubu 231 a ve straně Národně  sociální  v exilu.

  Jiří Rohn

  Generální  ředitel  asociace  Canadian  Mental  Health  Association,  poradce  pro 
projekty  v jihovýchodní  Africe,  předseda  organizace  National  Health  Agencies,  člen 
Ústředí  Světové  Federace pro duševní  zdraví.

Ing. Karel Velan

  Zakladatel  světového  podniku  s pobočkami  v USA,  Anglii,  Portugalsku,  Jižní  Koreji 
a v Číně,  organizátor  stáží  pro české lékaře  v Kanadě  a USA,  spoluzakladatel "Nadace 
Olgy Havlové", a štědrý mecenáš mnoha dalších.

18

  Profesoři  na  lékařské  fakultě  Torontské  univerzity,  kterým  se za  jejich  vědeckou  a 
učitelskou  práci  dostalo  řady  kanadských  i  mezinárodních  vyznamenání  včetně 
univerzitní "Star Medal" za přínos  vědeckému  výzkumu.



2 0 0 0 – 52. kongres, Calgary, 26. - 28. 5. 2000 
 
 Zdeněk Fišera 

 Zasloužilý pracovník Sdružení v Calgary, později v Edmontonu, dlouholetý předseda 
odbočky, vydavatel Zpravodaje, organizátor pomoci novým krajanům a úspěšných 
oblíbených woodcrafterských táborů pro mládež. 
 Luboš K. Pešta 

 Bývalý předseda odbočky Sdružení v Calgary, zakladatel České obchodní komory 
pro západní Kanadu, vykonal mnoho záslužné práce ve své pozdější funkci honorárního 
konzula České republiky v Albertě a Saskatchewanu.  
 Čeněk Vrba 

 Koncertní mistr filharmonického orchestru v Calgary a interpret českých skladeb, 
poctěn kanadskou vládou pamětní medailí k 125. výročí založení kanadské konfederace 
za zásluhy o rozvoj umění v Kanadě a ve světě. 
 Dr. Jan Havlena 

 Vyučoval řadu inženýrských disciplín na univerzitě v Calgary, připravoval a četl 
zprávy v pravidelných pořadech čs. televize, člen redakce Calgarských listů, účinkující na 
krajanských akcích jako zpěvák a hudebník. 
 Markéta Goetz-Stankiewicz 

 Nebojácná spojka mezi Západem a čs. disentem, profesorka univerzity Britské 
Kolumbie na katedře slovanských a německých literatur, vyznamenána řadou 
akademických cen a uznání, mj. Hlávkovu medailí ČSAV. 
 Kerry Stratton 

 Šéfdirigent Torontského filharmonického orchestru, nadšený a neúnavný propagátor 
české a slovenské hudby zejména na rozhlasové stanici klasické hudby CFMX-FM. 
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2 0 0 1 – 53. kongres, Ottawa, 25. - 27. 5. 2001

Miroslav Folta
  Bývalý předseda odbočky Sdružení ve Winnipegu, přísedící soudce v případec h 

porušování lidských práv, organizátor oslavy k třístému výročí J.A. Komenského, a 
mnoha výstav českých knih a obrazů českých umělců.

Miroslav F.M. Hermann
  Společník velké advokátní firmy ve Vancouveru, prezident Právnické komory v 

Britské Kolumbii, člen výboru odbočky Sdružení a redakční rady Zpravodaje, jmenovaný 
v roce 1992 čs. Generálním Honorárním konzulem.

Miloš Šuchma
  Bývalý předseda Sdružení v Ottawě, předseda Sdružení v Kanadě, člen Poradního 

sboru   Stálé   komise   Senátu   pro krajany žijící v zahraničí, v němž usiluje o 
rovnoprávnost všech občanů, bez ohledu na to, kde žijí.

Alena Valdštýnová
  Ředitelka ošetřovatelských služeb v nemocnici Victoria Hospital v Montrealu a 

ústavu Villa Mount Royal Nursing Home. Přední krajanská pracovnice, předsedkyně 
odbočky Sdružení, a místopředsedkyně Sdružení v Kanadě.
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2 0 0 2 – 54. kongres, Winnipeg, 24. - 25. 5. 2002

Ludvík Peterka, generálmajor v.v.

  V druhé světové válce člen skupiny pplk. Svobody, po porážce Francie účastník bojů 
čs. samostatné brigády po boku spojenců při invazi Francie, po válce major čs. 
generálního štábu, v Kanadě od roku 1948.

Jaroslav Kuczera

  Rodák z Kupičova na Volyni, dobrovolník čs. zahraniční armády přidělený do polské 
armády, vyznamenán za chrabrost při dobytí Monte Casina, po emigraci do Kanady 
vykonal mnoho záslužné krajanské a kulturní práce.

Josef Randa

  Člen spolku čs. výtvarných umělců, působil po emigraci do Kanady v r. 1968 ve 
Winnipegu. Mezi jeho význačná díla patří sochy Krista, Johna Kennedyho, T.G. 
Masaryka, Jana Palacha a monument obětem komunismu.

Blanka Rohnová
  Předsedkyně Dámského odboru Sdružení v Torontu, předsedkyně Sdružení v 

Kanadě, vyznamenána Pamětní medailí Ministerstva zahraničních věcí České republiky 
jako výraz úcty a ocenění její veliké záslužné práce.

2 0 0 3 – 55. kongres, Toronto, 23. - 25. 5. 2003

Dalibor Košacký

  Dlouholetý činovník Sdružení v Montrealu a pokladník Sokola, organizátor 
loutkových divadel pro krajanské děti, člen pěveckého kroužku, člen výboru pro výběr 
učitelů angličtiny pro výuku v Československu.

Ema Košacká

  Zasloužilá učitelka v české doplňovací škole v Montrealu, kterou pak několik roků 
vedla, pokladní v místní odbočce Sdružení, dlouholetá členka výboru Sokola v Montrealu, 
členka redakční rady Zpravodaje.

Zdenka Macková

  Organizátorka bazarů Sdružení ve Vancouveru a četných sbírek šatstva a potravin 
do uprchlických táborů v Německu, Rakousku a Itálii a po sovětské invazi v roce 1968 
pomoci emigrační vlně v Kanadě.

Vlasta Waldaufová

  Zasloužilá členka farnosti sv. Václava v Torontu, bývalá náčelnice Sokola Toronto, 
župy Kanadské a Ústředí čs. sokolstva v zahraničí, sociální pracovnice, dobrovolná 
servírka v jídelně Františkánů pro bezdomovce.

2 0 0 4 – 56. kongres, Vancouver, 4. - 6. 6. 2004

Josef Najman
  Bývalý předseda odbočky Sdružení v Calgary, zakladatel hudební skupiny 

"Cancelled Czechs" a spoluzakladatel televizní skupiny "Czech Life", organizátor české 
školy a volejbalového oddílu, autor kroniky odbočky Sdružení.



  
 

 
 

  

 

 
 
       

 
  
  

   

   
 

  

 

 
 
       

 
  
 

 
 

  
  
 

 
 

  

 
  

 

 

 

 
         
        
  
            
        
            
           
 

          

             
      
         
             
 

           
           
          
            
    

          

 
      
       
          
  

           
         
    
            
       
               
              
           
   

            
       
    

 
            
        
  
            
         
              
           
 

          

             
      
         
            
 

           
           
          
           
    

          

 
      
       
          
  

            
         
    
            
       
               
              
           
   

            
       
    

 
            
        
  
            
         
              
           
 

          

             
      
         
            
 

           
           
          
          
       

          

 
      
       
          
  

           
         
    
            
       
               
              
           
   

            
       
    

Vladimír Mašata
  Významný odborník v olejářském průmyslu, dlouholetý člen výboru odbočky v 

Calgary, předseda redakční skupiny časopisu "Calgarské Listy", nezištně pomáhající
všem, kteří jeho radu a pomoc potřebují.

  Skupina 3. odboje: Ctiradu Mašínovi, Josefu Mašínovi, Milanu Paumerovi a 
popraveným členům In Memoriam Zbyňkovi Janotovi, Ctiboru Novákovi a Václavu 
Švédovi. Skupina 3. odboje hrdinně nasadila začátkem 50. let životy a snažila se na 
komunistickou diktaturu odpovědět odbojovou činností, v historické tradici 1. a 2. 
československého odboje.

2 0 0 5 – 57. kongres, Halifax, 3. - 5. 6. 2005

Prof. MUDr. Tomáš Klíma
  Profesor patologie na Texaské lékařské fakultě po roce 1989 vytvořil organizaci 

Texas-Czech Physician Exchange Program. V rámci tohoto programu se zvou 2 – 3 čeští 
lékaři na tříměsíční vzdělávací kurz do Houstonu. Do dnešního dne se těchto seminářů 
zúčastnilo víc jak 100 českých lékařů. Činnost MUDr. Tomáše Klímy je v České republice 
v odborných kruzích vysoce hodnocena.

Karel Pinke

  Nesmlouvavý odpůrce komunistického režimu byl řadu let vězněn komunistickým 
režimem. Ve vězení proslul svou nevšední statečností a pomocí spoluvězňům. V 
ottawské odbočce Českého a Slovenského sdružení byl dlouholetým členem výboru 
v Ottawě. Byl rovněž dlouholetým starostou Sokola v Ottawě, starostou Sokolské 
župy Kanadské a členem výboru Ústředí čs. sokolstva v zahraničí.

2 0 0 6 – 58. kongres, Edmonton, 9. - 11. 6. 2006

Vladimír Bubák
  Své schopnosti a čas věnoval Sdružení, jehož pobočku, Kitchener-Waterloo-Guelph 

vedl 11 let. Byl jedním ze zakladatelů televizního programu "Kronika Čechů a a Slovákův 
kitchenerské oblasti." V roce 1984 založil časopis "Dobrý den", který redigoval se svou 
ženou 23 let.

Jiří Traxler
  Jako pianista, skladatel a aranžér spolupracoval s jazzovým orchestrem 

Gramoklubu od jeho samých začátků. Později s nakladatelstvím R. A. Dvorského, jako 
aranžér a komponista a později i textař. Pro divadelní orchestr Jaroslava Ježka složil čtyři 
jazzové skladby. Byl jako pianista členem swingového souboru Blue Music. Psal také 
hudbu pro film a pro divadlo k hudebním komediím. V prosinci 1949 uprchl do NSR a do 
té doby spolupracoval Karla Vlacha. Z NSR v roce 1951 emigroval do Kanady. V roce 
1982 vyšly jeho paměti v exilovém nakladatelství 68 Publishers po názvem  "já nic, já 
muzikant". Jeho nejúspěšnější hity byly: Hádej, hádej, Jedu nocí, Soumrak, Padají 
hvězdy z nebe a Bloudění v rytmu.

Míla Třetinová

  Byla to obětavá dobrovolná krajanská pracovnice. Řadu let byla předsedkyní 
pobočky Battawa-Belleville Sdružení. Dojížděla do Toronta na schůze Výkonného výboru 
Sdružení, vždy plná elánu a dobré nálady.
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Bohuslav Velvarský, plk. Letectva, v.v.
  Učil se ve Zlíně v Baťově škole práce. V roce 1940 po pokusech o útěk z protektorátu 

se přes Jugoslávii a Turecko dostal do Sýrie. S nově založeným 11. Československým 
východním praporem, který byl součástí anglické armády, a kterému velel pplk. K. 
Klapálek, bojoval v Sýrii, Egyptě a Lýbii, kde se také zúčastnil legendární obrany přístavu 
Tobruk proti Rommelově armádě. Pak putoval dobrodružnou cestou kolem Afriky až
do Anglie, kde byl vybrán do pilotní školy. V pilotním výcviku pokračoval v Medicine
Hat v Albertě, odkud odešel jako pilot slavné české 313. perutě RAF, u níž sloužil jako 
stíhací pilot až do konce války.
Návrat s celou letkou do Prahy v roce 1945 přinesl zklamání, což ho vedlo v roce 1948 k 
opětovnému útěku z vlasti. V britské RAF byl dalších 5 let vynikajícím pilotem a členem 
aktrobatické skupiny. V roce 1954 emigroval s manželkou do Kanady, kde se později 
usadil v Abbotsfordu, kde spolu s dalšími válečnými vysloužilci založil Abbotsford 
International Airshow, stal se po dobu deseti let jeho ředitelem, organizátorem i 
zkušebním komisařem nových pilotů. Je nositelem několika britských vyznamenání a 
dvou Čs. válečných křížů a dvou Čs. Medailí za zásluhy.

2 0 0 7 – 59. kongres, London, 1. - 3. 6. 2007

Dr. Milada Horáková
  Jako členka Čs. strany nár. socialistické se zapojila do protinacistického odboje. V 

létě 1940 byla i se svým mužem zatčena nacisty – zažila tvrdé výslechy i mučení v 
Petschkově paláci, Malé pevnosti v Terezíně i v německých věznicích.
Po osvobození se stává předsedkyní Rady Čs. žen a místopředsedkyní Svazu 
osvobozených politických vězňů. V politice se čím dál tím více rozchází s komunistickou 
stranou a v roce 1949 je zatčena. O rok později, ve vykonstruovaném procesu za 
velezradu byla odsouzena k trestu smrti i přes velké mezinárodní protesty a 27. 6. 1950 
byla popravena. Nezákonný rozsudek byl v roce 1968 zrušen, plně rehabilitována byla až 
v roce 1990.
Památník na Olšanském hřbitově nese nápis: "Pověšena a nepohřbena." Na tryzně v 
Torontu 2. července 1953 poslankyně kanadského parlamentu Margaret Aitken 
charakterizovala velikost popravené takto: „Až toto století se uzavře, dr. Milada Horáková 
bude legendou a jedním z nesmrtelných jmen tohoto století.“

Josef Mára
  V roce 1953 emigroval do Kanady a okamžitě se zapojil do exilové a krajanské 

činnosti, v níž v mnoha oborech uplatnil svůj organizační talent. Jeho láskou je divadlo, 
film a česká kultura vůbec. Po svém příchodu do Londonu zahájil televizní program 
krajanského vysílání, do kterého připravil a odvysílal přes 60 programů. Aktivně se 
zúčastnil spolupráce při sponzorování uprchlíků.
V roce 1985 založil distribuční firmu českých filmů Video El Canada Ltd. V roce 1986 
převzal vedení pobočky Sdružení v Londonu, kterou řídil přes 20 let.
Od roku 1990 pro obohacení kulturního života zorganizoval z Čech i Slovenska pobyt 
více než 200 umělců a uspořádal s nimi přes 36 zájezdů po Kanadě a USA.



  
 

  
 
         

 
  
 

 
 

 
 

 

 
   
  

 
 

  

 
 

         
          
              
          
           
          
   

          

      
          
           
  
           
     
         
              
         

            
         
        
            
            
  

        
            
              
               
            
        
            
   
        
           
       
  
         
    
             
     
        

Nový domov
  Čtrnáctideník Nový domov, který vydává torontský Masarykův ústav, vydal první číslo 

2. března 1950. V průběhu mnoha let existence novin se měnily redakce, dopisovatelé, 
formát i náplň těchto novin. Mezi jeho redaktory patřily osobnosti jako Rudolf a Karel 
Nekolovi, Jan Dočkálek, František Třešňák, Karel Buzek, Břetislav Kroulík, Lanny 
Rosický, Aleš Březina, Věra Rollerová a Jan Rotbauer. Poslední redaktorkou stabilně 
vycházejícího šestnáctistránkového rozsahu novin byla Věra Kohoutová, která v roce 
2019 zemřela a tím vydávání Nového domova zaniklo.

2 0 0 8 – 60. kongres, Calgary, 13. - 15. 6. 2008

Martin Mejstřík
  Jeho zásluhou je výrazný podíl na porážce komunismu v Československu. Veřejnos t 

si pamatuje Martina Mejstříka jako studentského vůdce sametové revoluce. Byl 
organizátorem studentské demonstrace 17. listopadu. Příští den vyhlašuje v Praze na 
Václavském náměstí studentskou stávku, k níž se přidávají umělci a která je hybnou silou, 
jež pomůže porazit komunistickou moc. Je jedním z organizátorů stávkového výboru, 
spoluzakládá Občanské fórum a je hlavním šéfem studentské stávky. Účastnil se prvníc h 
vyjednávání s odstupující komunistickou nomenklaturou. Je zásluhou jeho osobního 
nasazení, že studenti udrželi stávku až do doby, kdy byl po 41 letech komunistické 
diktatury zvolen československým prezidentem disident, spisovatel a dramatik Václav 
Havel.
Postupem času kandiduje do obecního zastupitelstva v Praze 1, kde se angažuje proti 
korupci, za záchranu historické Prahy, a za trvale udržitelné prostředí pro život občanů. 
Roku 2002, ve svých 40 letech je jako nezávislý kandidát zvolen nejmladším senátorem. 
V Senátu se stává místopředsedou Komise pro krajany žijící v zahraničí. Prosazuje 
odškodnění druhého a třetího odboje, zřízení Ústavu pro studium totalitních režimů a 
očistu justice od exponentů komunistického režimu.

Eduarda Ottová
  STB zatkla 26. června 1951 Edu jako 20letou, se svým bratrem Aloisem a maminkou 

Marií. Její tatínek zemřel tři měsíce před touto událostí. O dva dny později se ocitla ve 
stejné cele ve Voticích jako její maminka v době nacismu před deseti lety. Komunisty 
zinscenovaný soud se konal v době od 12. do 14. února 1952. Eda byla odsouzena k 
deseti letům žaláře, její maminku k dvanácti letům a nad jejím bratrem vyřkl soud trest 
smrti, který na něm byl vykonán 17. května téhož roku. Za dobu deseti let prošla celkem 
čtrnácti pracovními lágry. Na svobodu byla propuštěna 28. června 1961 a její maminka 
byla propuštěna v roce 1959.
V jedné z vyšetřovacích věznic se setkal její bratr s Františkou Ottou. Když se doslova v 
prvním večeru na svobodě 28. června 1961 zamýšlela nad svojí budoucností, ozvalo se 
na dveřích zaťukání a ve dveřích stál František Otta se slovy: Já jsem si přijel pro vás a 
vezmu vás do Prahy. Po třech měsících se stali manželi a později rodiči svých dvou dětí. 
V roce 1966 odjeli do Jugoslávie a rozhodli se k přechodu hranic do Rakouska. Zatímc o 
Edě s dcerou se podařilo přejít, manžel Fratišek byl se synem zatčen, vrácen do Prahy a 
odsouzen k jednomu roku žaláře. Stejného roku Eda dorazila do Kanady, kde jí zázemí 
poskytla Františkova sestra a František emigroval o dva roky později, díky pomoci švagra 
a kanadského politika P. E. Trudeau.V Kanadě se manželé ihned zapojili do komunitníc h 
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aktivit. Stali se členy Masarykova ústavu a začali organizovat aktivity bývalýc h politickýc h 
vězňů. V roce 1985 založili Klub K-231 v exilu, obdobně jako český klub z roku 1968. Eda 
se stala předsedkyní, kdy klub měl zhruba 120 členů.
Životní hrdinství a zásluhy Edy Ottové ocenil v roce 2002 tehdejší prezident ČR Václav 
Havel udělením medaile Za zásluhy II. stupně.

František Otta, in memoriam
  František Otta se narodil v Rakovníku v rodině majitele továrny na mýdlo, jedlé tuky 

a kosmetiku Otta-Mýdlo Rakovník. Pro svůj původ František nemohl studovat, jeho rodině 
komunisté všechno vyvlastnili. V červnu 1951 se pokusila rodina utéci přes hranice, ale 
byli zatčeni. V roce 1951 byl František odsouzen k 15 letům vězení a na svobodu se 
dostal amnestií v červnu 1960. Teprve v roce 1968 se mu podařilo dostat do Kanady, kde 
se shledal se svojí manželkou.
Z podnětu Františka Otty se členové K-231 rozhodli uctít památku obětí komunistické 
perzekuce památníkem , který nese název Znovuukřižovaný, sochu, kterou navrhl sochař 
a bývalý vězeň Josef Randa. Socha symbolizuje ukřižování nevinných obětí 
komunistickým režimem na srpu a kladivu. Od roku 1989 stojí na území Masaryktownu. 
Je zásluhou Františka Otty, který jako vůdčí osobnost vložil veškerou svoji energii a vůli 
do realizace tohoto významného díla.

Božena Kellnerová

  Po příchodu do Kanady se zapojila ke krajanské komunitě a později byla vyzvána k 
práci ve výboru calgarské pobočky ČSSK. V roce 1988 byla zvolena předsedkyní pobočky 
a tuto funkci zastává dones.
Podílí se na vydávání časopisu Calgarských listů. S manželem vede a pravidelně 
doplňuje webovou schránku pobočky. Po sametové revoluci organizovala vystoupení 
českých zpěváků, herců a mistrů klasické hudby. Ve velké většině zajistila pro ně 
ubytování s pohoštěním ve svém domě.

Michal Kellner

  Do Rakouska emigroval s rodinou v roce 1980. Po příchodu do Calgary krajanům 
začal promítat české filmy, převzal patronát nad pořádáním kulturních akcí. Se svou 
manželkou zajištují pořádání tanečních zábav, koncertů a ostatních kulturních akcí. Je 
členem redakční rady časopisu Calgarské listy, pro který graficky zpracovává návrh a 
realizuje provedení titulní stránky, i tisk obálek pro expedici.

2 0 0 9 – 61. kongres, Montreal, 29. - 31. 5. 2009

Pavel Hamet
  Profesor na Montrealské univerzitě a vedoucí výzkumného centra univerzity získal v 

listopadu 2001 nejvyšší ocenění quebecké vlády v oblasti vědy - cenu Wilder-Penfield, 
za celoživotní přínos v oblasti lékařství a lékařského výzkumu. Dr. Hamet je autorem více 
než 350 publikací a 550 vědeckých zpráv. Je členem třicítky kanadských a zahraničníc h 
časopisů. Jako lékař získal mnoho cen, mimo jiné i zlatou medaili Akademie věd České 
republiky v roce 1994.

Emil Skamene

Dr. Skamene vystudoval lékařskou fakultu na Karlově univerzitě a získal PhD. v 
oboru genetiky. Po roce 1968 pokračoval ve studiích imunologie a genetiky na Harvardu. 
Nyní je profesorem na katedře medicíny a genetiky McGill University. V listopadu 2001 
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získal cenu qubecké vlády Prix du Québec – Armand Frappier v oblasti vědy a 
lékařství. Prix du Québec je jedna z mnohých, které za posledních 15 let dostal 
od    nejrůznějších  světových  organizací,  mezi   jinými  i  cenu  J.  G.  Mendela České 
akademie  věd. V roce 2005 byl pasován na Rytíře národního řádu, tedy Chevalier 
de l´Ordre  National. Tento  řád  je udělován za  mimořádné  zásluhy  o rozvoj Quebeku. 
Ve své rodné  zemi byl oceněn jedním z nejvyšších uznání, byl jmenován členem 
České učené  společnosti.

Sonia Zichermanová
  Žije s rodinou v Montrealu od ledna 1950. Je činná jak ve výboru Sdružení, tak i v 

jeho Dámském odboru, kde po mnoho let vede bazarové finance a zprostředkovává 
anonymní sociální pomoc potřebným lidem. V době, kdy do Montrealu přicházely stovky 
československých  emigrantů,  byla  pravou  rukou  našeho  tehdejšího  předsedy  dr. 
Zíchy, který jim organizoval pomoc. Hlavní péči věnovala a dosud věnuje rodinám s 
malými dětmi.

Josef Kuchař

  Narodil se u Vídně, kde také vychodil školu J. A. Komenského. V Rakousku nechtěl 
sloužit nacistickému režimu a tak utekl do exilu, do Československé republiky. Jako Čech 
s rakouským občanstvím byl v nastoleném protektorátu vystaven nebezpečí odhalení –
žil inkognito během války a vzal si za manželku Češku, s níž měl dvě děti. Po 
komunistickém puči v roce 1948 se vrátil s rodinou do Rakouska, ale v roce 1949 se 
rozhodl emigrovat do Montrealu v Kanadě.
Josef Kuchař se rozhodl uplatnit své znalosti v chemii, založil firmu Recochem Inc, která 
prosperovala a rozrostla se na jednu z největších výrobců naftalínu a konzumních 
produktů v Kanadě, USA, Belgii a Austrálii. Nezapomněl na rodné Rakousko a hlavně na 
pomoc a přátelství, kterého se mu dostalo v čsl. republice. On osobně a jeho firma 
Recochem podpořili finančně všechny sokolské slety, kongresy ČSSK, Montreals ký 
věstník, koncerty, tábor Hostýn a veškerou činnost čsl. komunity v Montrealu a Kanadě 
vůbec.

2 0 1 0 – 62. kongres, Winnipeg, 4. - 6. 6. 2010

MUDr. Josef Skála
  Po roce 1948 byl jeho otec vězněn a celá rodina perzekuována. Přesto se mu 

podařilo na tzv. děkanskou výjimku vystudovat v roce 1964 s vyznamenáním lékařskou 
fakultu. Zapojil se aktivně do Pražského jara a koncem srpna 1968 emigroval nejprve do 
Švédska a v roce 1969 do Kanady. V roce 1984 byl jmenován řádným profesorem 
dětského lékařství, porodnictví a fyziologie na UBC. V roce 2010 byl jmenován laureátem 
Kanadské medicínské asociace , F. N. G. Starr za jeho významný přínos k lékařské vědě, 
praxi a vyučování, a zároveň za práci v divadelním umění. Spoluzakládal pobočku SVU 
v BC, jejímž byl pak dva roky předsedou. Je více než 30 let členem Sdružení.
V roce 1976 spoluzakládal Divadlo Za rohem, v kterém pracuje 33 let. Režíroval 26 
inscenací, v mnoha vytvářel i hlavní role. V roce 2008 byl oceněn cenou Gratias Agit 
ministrem zahraničí.

MUDr. Stanislav Reiniš
V roce 1956 organizoval studentský majáles s osobními důsledky. V roce 1970

emigroval s rodinou do Kanady. Působil na University Waterloo jako řádný profesor.
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Zabýval se zejména pracemi v oboru neuropsychologie a zkoumáním souvislostí mezi 
vědomím a kvantovou mechanikou. Publikoval na 150 vědeckých prací a vydal sedm knih 
v angličtině a čtyři knihy v češtině. Jeho kniha The Chemistry of Behaviour: A Molecular 
Approach to Neuronal Plasticity byla vyznamenána americkým Svazem knihkupců jako 
kniha roku 1982 a je považována za standartní text v tomto oboru. 
 Napsal mnoho článků pro časopisy Západ, Nový domov, Americké listy, Svědectví, 
exilové Právo lidu a další.  
 Milada Reinišová 
 V roce 1970 emigrovala s rodinou do Kanady. V ontarijském Waterloo se stala 
členkou Sdružení a později předsedkyní pobočky až do roku 1989. Byla členkou Ústředí 
Sdružení, redakční rady Nového domova a administrátorka časopisu Západ. Pracovala 
ve výboru Black Ribbon Day Committee, připomínající Německo-Sovětský pakt z roku 
1939. Iniciovala televizní vysílání Sdružení v Kitcheneru, distribuci exilových knih, vznik 
klubu v St. Jacob´s, organizovala pikniky, plesy, zábavy a bohatý společenský a politický 
život krajanů.  
 Joe Dobrovolný 
 Joe Dobrovolný je aktivním členem Sdružení ve Winnipegu po více než 30 let. Jeho 
zásluhy o propagaci kultury, zásluhy o boj proti komunismu a v oblasti pomoci nově 
příchozím jsou bezprecedentní.  
V roce 1977 Joe zorganizoval český a slovenský rozhlasový program ve Winnipegu, 
vysílaný jednou týdně. Joe se angažoval v přijetí nově přišlých krajanů, očekával je na 
letišti a v mnoha případech rodiny strávily několik prvních nocí na jeho farmě. Joe 
reprezentoval také pobočku na Intercultural Council of Manitoba – poradní sbor provinční 
vládě v otázkách imigrace, médií, školství a kultury. Často překládal nově přišlým jako 
dobrovolný tlumočník pro Department of Immigration. Spolupracoval s Kanadskou 
Česko-Slovenskou podpůrnou jednotou organizovat pavilion Folkloramy – největšího 
folklorního festivalu na světě. V roce 2004 získal náš pavilion pod vedením Joe prestižní 
ocenění Winnipeg Folk Arts Council. Joe tvrdí, že i po sametové revoluci se stále nachází 
dost důvodů (od kulturních a studijních styků přes víza, penze až po byznys) proč je nutné 
Sdružení udržet. 
 Kanadská Česko-Slovenská podporující jednota 

 Česko-Slovenská podporující jednota je dnes nejstarší, nepřetržitě existujíc í 
krajanská, a jedna z nejstarších organizací v Kanadě. Zakládající členové si dali za úkol 
vytvořit organizaci, která spojí ve Winnipegu a okolí česky a slovensky hovořící občany, 
kteří se budou vzájemně podporovat v případě nemoci nebo úmrtí, budou podporovat 
krajanské podniky, pomáhat nově příchozím krajanům, založí knihovnu k poučení a 
osvětě krajanů, a hlavně budou udržovat mateřskou řeč. Ustavující schůze byla svolána 
na 27. dubna 1913, kde 54 zakládajících členů odhlasovalo stanovy nové organizace. 
Hlavním problémem bylo místo na sdružování, a tak v roce 1919 byla zakoupena budova. 
V této budově pak starousedlíci vítali nové vlny imigrantů – meziválečnou, válečnou a 
poslední velkou vlnu v roce 1968. Pro mnohé příchozí jednota byla, a pro mnohé dodnes 
ještě je, domovem mimo domov. Mnozí členové jsou také taktéž členy Sdružení a v roce 
2008 celá organizace požádala o členství ve Sdružení a dnes je vedena jako jeho řádný 
člen. 
Winnipežská jednota je jediná nezisková krajanská organizace v Kanadě, které se daří 
udržet ve svém vlastnictví budovu, kde vítá hosty ze všech sfér života. 
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2 0 1 1 – 63. kongres, Waterloo, 13. - 15. 5. 2011

Radmila Locher-Jeřábková

  Radmila patří v Torontě k jedněm z nejobětavějších a nejpracovitějších osobností v 
torontské komunitě. Po příchodu do Kanady v roce 1951 se řídí krédem svého tatínka, 
který zdůrazňoval, že "...rodina nepřišla do Kanady, aby se měla dobře, ale aby pomáhala 
týrané zemi."
Angažovala se hlavně v Sokole, v šestnácti letech se stala náčelnicí ve Windsoru a po 
přestěhování do Toronta pokračovala v krajanské činnosti a v roce 1984 se stala první 
ženou-starostkou v Kanadě Jednoty sokolské, kterou zůstala po dobu šestnácti let.
Stala se členkou Sdružení a byla dlouhou dobu její předsedkyní v torontské pobočce. 
Nyní je členkou Výkonného výboru Sdružení.
Vždy je ochotná přiložit ruku k dílu – při přípavě letního dne na Masaryktownu, úklidu po 
tanečních zábavách, v organizaci a dopravě hostujících dětských pěvěckých souborů 
nebo pomoci nově příchozím.

David Ševčík
  Přišel do Kanady s rodinou v roce 1969 jako čtrnáctiletý. Vzhledem k svému 

bankovnímu vzdělání pracoval pro Kampeličku v Torontu, kde úspěšně realizoval 
modernizaci systému a zavedení počítačových technologií.
V roce 1974 byl zvolen do čela Kitchener-Waterloo-Guelph pobočky Sdružení, a stal se 
nejmladším předsedou pobočky asociace. V Kitcheneru zajistil československé televizní 
vysílání. Byl organizátorem kitchenerských pikniků a díky svým úspěšným akcím vytvořil 
základ dnešní finanční rezervy pobočky.
Věnoval se také Ústředí: vykonával funkci pokladníka a později místopředsedy 
Výkonného výboru.

Markéta Slepčíková
Po absolvování televizní a žurnalistiky na Univerzitě Karlově, nastoupila v roce 1990

na místo zpravodajství České televize. Pak přestoupila do Krátkého filmu Barrandov, kde 
vznikala Pražská kabelová televize TOP INFO. Během tří let se se Markéta stala její 
šéfredaktorkou.
V roce 2003 založila jediné české televizní vysílání provozované mimo území České 
republiky. Nová vize, dříve Záběr a Nový záběr, je televizní magazín vysílaný každou 
sobotu na území provincie Ontario. Informuje o dění v Česko-Slovenské komunitě v 
Kanadě, kde šíří a zprostředkovává českou kulturu. Během let vzniklo v rámci tohoto 
vysílání přes 400 pořadů.
Markéta je předsedkyní torontské pobočky Sdružení a také vedoucí Kulturního odboru 
Výkonného výboru ČSSK.

Sokolská župa kanadská
  Posláním sokolské obce je zvyšovat tělesnou zdatnost svých členů a vychovávat je 

k čestnému jednání v životě soukromém i veřejném, k národnostní, rasové a náboženské 
snášenlivosti, k demokracii a humanismu, k osobní skromnosti a ukázněnosti, k lásce k 
rodné zemi a úctě k duchovnímu dědictví našeho národa.
Na začátku byla myšlenka sokolského programu života lidí, který formuloval Miroslav Tyrš 
v úvodním článku prvního čísla časopisu Sokol v lednu 1871 po titulem "Náš úkol, směr 
a cíl". Na antickém principu Tyrš postavil ideál člověka tělesně zdatného, duševně a 
sociálně vyspělého, připraveného pracovat a bránit svůj národ.
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Tyršova idea sokolství přežila století i několikeré zákazy sokolské činnosti a násilná 
zrušení sokolské organizace. V období totality, kdy v českých zemích Sokol neexistoval, 
pomáhali udržovat sokolskou myšlenku krajané v emigraci.
Dne 22. října 1911 založili čeští horníci, žijící v oblasti Crows Nest Pass v Britské 
Kolumbii, Sokolskou jednotu, kterou nazvali Sokol Krušnohorský. Od té doby se sokolská 
myšlenka rozletěla Kanadou a Sokolové stále přicházejí naplňovat Tyršovu ideu a 
Fügnerovo bratrství.
V období totality, kdy v českých zemích Sokol neexistoval, pomáhali udržovat sokolskou 
myšlenku krajané v emigraci. Založili Ústředí čs. Sokolstva v zahraničí, které sdružovalo 
sokolské jednoty v USA, Kanadě, Švýcarsku, Austrálii a západní Evropě. Ústředí 
uspořádalo v letech 1962 až 1990 sedm sletů v různých místech světa. Díku tomu Sokol 
nikdy nezanikl a jeho myšlenka zůstala uchována.

2 0 1 3 – 64. kongres, Vancouver, 7. - 9. 6. 2013

Jan Drábek
  Po únoru 1948, když mu bylo dvanáct, šel s rodinou na lyžích "přes kopečky" na  

Západ, kde pak v Americe vystudoval a sloužil ve válečném námořnictvu. Začátkem 
šedesátých let byl hlasatelem Radia Svobodná Evropa v Mnichově a poté studoval v 
Indii. Oženil se v New Yorku s manželkou Joan v roce 1964 a krátce potom se 
přestehoval do kanadského Vancouveru, kde byl členem výboru pobočky Sdružení a 
pracoval jako učitel na střední škole a spisovatel. V roce 1990 se vrátil do Prahy a 
tam učil angličtinu na ministerstvu zahraničí. V roce 1992 vstoupil do čsl. diplomatické 
služby, z čehož vznikly memoáry "Po uši v postkomunismu". Byl velvyslancem v Albánii a 
Keni a také ředitel diplomatického protokolu. Jan Drábek je autorem devatenácti knih v 
češtině i angličtině. Poslední knihou je životopis česko-kanadského odbojáře-botanika 
Vladimíra Krajiny.

Miloš Zach

  Invaze "spřátelených armád" ho zastihla na Slovensku. Hned potom se rozhodl s 
rodinou emigrovat a skončil ve Vancouveru. Díky V. Krajinovi se dostal na UBC, kde se 
připojil ke skupině fyziků, kteří zakládali velký projekt Triumf. To je světoznámá laboratoř 
pro výzkum sub-atomových částic a interakcí mezi nimi, stejně jako aplikace pro léčení 
očních nádorů speciálními paprsky.
Hned po příchodu do Vancouveru se stal členem Sdružení a brzy členem výboru. Po 
patnáct let byl předsedou pobočky, a také jako člen redakce časopisu Zpravodaj. Po roce 
1989 přijížděl do ČR, ke spolupracoval s Ústavem jaderné fyziky v Řeži a pomohl tam s 
rekonstrukcí jejich cyklotronu, kde se také vyrábí farmaceutika.

Marie Fuchsová
  V  roce 1949 její  otec  byl  zatčen  a  uvězněn  v  Jáchymově. Rodina  se  musela 

vystěhovat z Prahy a zažila časté stěhování. Po okupaci 1968 přerušila studia 
psychologie ve čtvrtém ročníku a v listopadu s manželem a dcerkou odešli do Anglie 
a v prosinci 1968 do Montrealu, kde  vystudovala Administration.
V devadesátých letech přednášela češtinu na univerzitě McGill.
Míša je velmi činná ve všech montrealských organizacích, je členkou Sokola, kde byla 
místostarostkou. V montrealské pobočce Sdružení se stala od roku 2006 předsedkyní, a 
také dvakrát byla zvolena celokanadskou předsedkyní. Po řadu let se stará o organizaci 
kulturních akcí a koncertů, stará se také o seniory (vozí je k lékařům, na nákupy, atd.). 28



  
  

 

 
  

  

 

 

 
 

 
   

 
       

 
  

 
 

   
 

 
 

 
 

   
  

 

       
          
            
            
   
 
               
              
   
    
             
            
            
   
     
         
         
    
       
             
     
        

          

 
      
              
      
     
             
            
 
           
          
         
    
             
           
        

          
       
              

Pavel Hebelka
  S příchodem jednotek varšavské smlouvy v roce 1968 odešel do Kanady a s rodinou 

přicestoval do Calgary v lednu 1969. Zapojil se do Sdružení v pobočce v roce 1990, byl 
dlouholetým místopředsedou a od roku 2012 předsedou. Stal se učitelem a později 
ředitelem české školy. Otevřel si několik restaurací a nově příchozím pomáhal se 
sháněním práce a překlady osobních dokumentů.

Vladimír Kavan

  Vystudoval strojní inženýrství. Rok 1948 ho zastihl v exilu. Pracoval v největš í 
továrně na obráběcí stroje v Cincinnati, dále v Baťově podniku v Batavě a podnikal se 
svou firmou RAMSET na výrobky pro stavební průmysl.
Byl cestovatel, sportovec: běžec, skokan do výšky, kanoista na OH v Berlíně v roce 1936. 
Vystoupil na Klimanjaro, Mount Kenya i na Mount Everest. Na lyžích přešel rovník, 
zúčastnil se automobilových závodů World Cup Rally, přeletěl balónem Alpy a byl 
zakládajícím členem The Ballon Club of Canada. V kanadských rekordech ve výšce, 
dálce a trvání letu ho nikdo nepřekonal.
Stal se prezidentem rady organizace CARE a rozšířil jí do zemí mimo Evropu na jednu z 
nejefektivnějších světových organizací pro pomoc rozvojovým zemím. Jeho zásluhou 
byla v roce 1979 založena CARE International, která má dnes kanceláře ve 40-ti státech 
světa. Byl také činný v Rotary Club, kde se také zaměřoval na mezinárodní úroveň. 
Kanadská vláda mu udělila titul Order of Canada. Na slavnostní mši, věnované památce 
sv. Václava, byl mezi oceněnými členy farnosti sv. Václava v Torontě, kde mu biskup 
Esterka udělil medaili Za službu církvi, vlasti a národu.
Vladimír Kavan zemřel 16. 12. 2012 ve věku 94 let.

2 0 1 5 – 65. kongres, Ottawa, 19. - 21. 6. 2015

Jan Sammer In Memoriam

  Jan Sammer vyrůstal v dobách první republiky a také za války. Za války se jeho starší 
sestra zapojila do šíření odbojových letáků, za což byla vězněna a v roce 1942 
popravena. Byla matkou 10 a 12 letých dětí.
V roce 1966 opustil s rodinou Československo, což bylo jeho dávné přání. Jeho otec vždy 
nutil svoje děti, aby odešly při nejbližší příležitosti, protože střed Evropy byl vždy místo 
nepokojů. Také mu umožnil výuku anglického a francouzského jazyka, a Jan nejlépe 
ovládal němčinu.
Přestože sám získal restituovaný majetek zpět, nezištně začal bojovat za zahraniční 
Čechy a jiné, jejichž majetky byly nespravedlivě zabaveny komunistickým režimem. 
Mnohým restituentům pomohl dostat jejich případy až ke Komisi Spojených národů pro 
lidská práva v Ženevě a dosáhl rozhodnutí v jejich prospěch.
Jan Sammer byl platným členem Sdružení, kde vykonával funkci revizora a pak 
pokladníka, kterou vykonával brilantně pomocí počítačové techniky. Patřil k jednomu z 
nejbystřejších a nejinteligentnějš ích lidí i v době svého vysokého věku (*1920 – +2009).

Helena Sammerová-Flacková

  Je dcerou zemřelého Jana Sammera, který vykonával funkci pokladníka Ústředí  
Sdružení. Když byl ještě Jan Sammer naživu, byl dotázán, zda by po něm dcera Helena 
převzala funkci pokladní. Jan Sammer sdělil, že asi určitě, a že se na ní můžeme
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spolehnout. Tak se i stalo.
Helena má doboru kvalifikaci a administrativní zkušenost, protože pracovala řadu let u 
kanadské vlády. Stala se nejen pokladní Ústředí Sdružení, ale i ottawské pobočky, kde je 
vždy ochotná pomoci nejen co se týče finančních záležitostí, ale vždy když je o pomoc 
požádána.

Dr. Gustav Plíva
  Gustav Plíva je vysoce kvalifikovaný geofyzik, geolog a projektový profesionál s 

bohatou praxí v oborech.
Řadu let řídil ottawskou pobočku Sdružení a stal se také několik let předsedou 
celokanadského Ústředí, ale pro zahraniční zaneprázdnění ve funkci nemohl pokračovat. 
Gustav byl vždy ochotný pomoci, tam, kde bylo třeba. Vždy patřil k předním 
funkcionářům Ústředí i ottawské pobočky a prokázal obětavost pro zájmy a poslání 
Sdružení.

Jiří Karger
  Rodina Jiřího Kargera přišla do Kanady v roce 1938, kdy mu bylo dva a půl roku. 

Nejprve žili v Manitobě, pak v Torontě a nyní v St. Jacobs v Ontariu. V St. Jacobs si jeho 
otec otevřel opravárnu, kterou Jiří rozšířil na strojírenské zařízení a několikrát přestavil. 
Vystudoval strojařství a svoje vědomosti časem uplatnil na rozšíření obchodu  a stal se 
odborníkem na návrhy prototypů pro různé společnosti.
Od raného věku byl Jirka vystaven krajanskému životu, zapojoval se do mnoha akcí 
české a slovenské komunity. Chodil každou sobotu do české školy a do Sokola, kde mu 
vštěpovali zájem o český jazyk a kulturu. V St. Jacobs byli rodiče i Jiří činní ve Sdružení. 
Od roku 1969 byl pokladníkem pobočky Kitchener-Waterloo-Guelph a funkci zastával 
osm let. Po příchodu imigrantů v roce 1968 zaměstnal 32 mužů.
Mnoho let byl členem výboru pobočky, je členem publikace Dobrý den, zúčastňuje se 
kongresů a zastupuje pobočku na schůzích výboru Ústředí.

Dr. Miloš Krajný

  V Kanadě je od roku 1968 specialista na alergologii. Byl presidentem ontarijské 
Alergologické společnosti, nyní je sekretářem téže společnosti. Publikoval 35 článků v 
lékařských časopisech.
Jako bratr skvělého klavíristy Borise Krajného má lásku k hudbě. Byl bývalým předsedou 
Torontského filharmonického orchestru. V roce 2001 založil Nokturna ve městě, v rámci 
nichž organizuje prvotřídní koncerty hlavně českých a slovenských umělců, a tím 
obohacuje kulturní dění v krajanském životě. Je členem Výkonného výboru Sdružení.

2 0 1 7 – 66. kongres, Edmonton, 9. - 11. 6. 2017

Charta 77
  Charta 77 byla neformální československá občanská iniciativa, která kritizovala 

"politickou a státní moc" za nedodržování lidských a občanských práv, k čemuž se ČSSR 
zavázala při podpisu Závěrečného aktu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě 
(KBSE) v Helsinkách. Bylo to seskupení několika set statečných lidí, kteří Chartu 77 
podepsali. Řada z nich skončila ve vězeních a v podřadných zaměstnáních. Tito lidé si 
zaslouží naši úctu a uznání. Cena bude předána v Praze profesoru Ladislavu Hejdánkovi, 
bývalému mluvčímu, který letos v květnu oslavil 90. narozeniny.



  
  

 

 
 

 

 
 

  

  

 

 

 
  

 

 

 

 

 
 
       

 
  
    

 
 

  

     
      
           
            
   
         

            
    
    
           
 
   
  
        
         
            
        
   
            
    
 
           
           
  

                  
                    

        
    
            
         
  
         
          
           
    

          

 
         
          
   
      

  

     
               

           
            
   
         

            
    
    
           
 
   
  
        
         
            
        
   
            
    
 
           
           
  

           
            
      
   
            
         
  
         
          
           
    

          

 
         
          
   
      

  

        
           
           
           
   
         

           
    
    
           
 
   
  
        
         
            
        
   
            
    
 
           
           
  

           
            
       
   
            
         
  
         
          
           
    

          

 
         
          
   
      

  

Neela Heyrovská-Winkelmann
  Neela se narodila v Praze v roce 1969 jako vnučka nositele Nobelovy ceny Jaroslava 

Heyrovského. Vystudovala Přírodní fakultu UK v Praze, obor molekulární biologie a 
genetika a pak na stipendium Cornellovy univerzity, kde obdržela doktorát v 
postgraduálním studiu molekulární bilologie. Od roku 1984 byla aktivní v čs. a 
mezinárodním nevládním ekologickém hnutí.
Byla asistentkou senátora Martina Mejstříka. Pracovala v Ústavu pro studium totalitníc h 
režimů.
Je jednou z hlavních iniciátorů založení Platformy evropské paměti a svědomí, kde se 
stala výkonnou ředitelkou se sídlem v Praze a Bruselu. V této funkci je hlavní iniciátorkou 
nápravy zločinů totalitních režimů: nacismu a komunismu. V poslední době se zasazuje o 
odškodnění rodin, jejichž příslušníci se snažili dostat do svobodného světa přes 
československé hranice.
Hovoří česky, anglicky, německy, francouzsky, rusky a částečně španělsky.

  Pavel Jelen

  Pavel Jelen vystudoval ČVUT obor potravinářské stroje. V roce 1968 se mu podařilo 
studovat doktorát na univerzitě v Minnesotě v získání znalostní o mléčné syrovátce. Poté 
získal místo na univerzitě v Alběrtě jako profesor na potravinářské inženýrství a 
technologii. Výsledky výzkumu profesora Jelena byly v několika případech základem pro 
průmyslový vývoj nových výrobků.
Pavel Jelen obdržel několik ocenění, z nichž poslední je prestižní cena Mezinárodní 
mlíkařské federace (IDF) za celoživotní výzkumný mezinárodní přínos v oboru mlékařské 
vědy a technologie.
Za jeho vedení alberské pobočky SVU věnoval dalšímu zájmu k české klasické hudbě. 
Zval české umělce a organizoval jejich vystoupení nejen pro členy SVU, ale i pro celou 
českou a slovenskou komunitu v Edmontonu.

Lenka Storzerová

  Po vystudování ekonomické školy Lenka chtěla studovat práva, ale 
invaze sovětských vojsk jí v tom udělala čáru přes rozpočet. S osmnáctiletým 
partnerem Edou se rozhodli vzít a opustit domov. Eda měl ve Victorii, Britská Kolumbie 
strýce, a tak odjeli přímo do Kanady.
V Kanadě Lenka pracovala na univerzitě ve Victorii jako sekretářka a přitom studovala. 
Eda dostal práci na lodi jako plavčík a později vystudoval na důstojníka a stal se lodním 
kapitánem a později lodivodem.
Lenka se rozhodla distribuovat nový časopis Reflex a později i české knihy založením 
firmy czech-books.com. Za rozšiřování české literatury a kultury byla odměněna 
Ministerstvem zahraničních věcí čestnou medailí. Tento rok Lenka přijala jmenování do 
funkce honorární vícekonzulky v hlavním měste Britské Kolumbie, Victoria.

2 0 1 9 – 67. kongres, Toronto, 5. - 7. 7. 2019

Aleš Březina
  Aleš v roce 1967 – 1972 studoval na Bohoslovecké fakultě, z které byl ke konci studia 

v roce 1972 vyloučen pro sundání sovětské vlajky z budovy fakulty a také za zastání se 
spolužáka Jana Kozlíka, který byl uvězněn.
V prosinci 1976 podepsal mezi prvními Chartu 77 jako základní dokument a od 16. dubna
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1977 až do 18. října 1979, tedy 2 a půl roku byl vězněn.
Amnesty International věděla o Alešovi během vězení, podporovala ho dopisy a 
navštěvovala Aleše ve vězení. Na podzim 1980 ottawská pobočka sponzorovala Aleše 
do Kanady na základě žádosti Amnesty Inernational, která pak zajistila Alešovi letenku do 
Kanady. Přistál v Torontě 22. října 1980, do května 1981 zůstal v Ottawě a pak odešel do 
Toronta.
V Torontě byl téměř deset let redaktorem Nového domova a od dubna 1991 začal vydávat 
Satellite. Aleš Březina dostává Masarykovu cenu za statečnost v době okupace 
Československa sovětskou armádou, za podporu lidských práv, kterou demonstroval 
podpisem Charty 77, za jeho občanskou skromnost během vydávání Satellitu, kdy byl 
odkázán jen na předplatné a kdy spolu s Novým domovem byl celkově redaktorem 37 let.

Josef a Marie Hřibovi
  Přišli do Montrealu v roce 1968 jako mladý pár, které oddával páter Janíček. Oba 

velmi sportovně nadaní se zapojili do Sokola, zúčastňovali se sletů, Josef se stal 
náčelníkem a posléze i Marie. Vedli dětský tábor v Chertsi včetně přípravy a uzavírání 
tábora. Zúčastňovali se také všech akcí Sdružení, Marie se po mnoho let starala o 
seniory, o kterých vždy mluvila s úctou jako o svých "staroušcích". Montrealská pobočka 
jim za jejich přínos velmi děkuje.

Barbara Sherriffová

  Jako dítě přišla do Kanady s rodiči v roce 1969. Jako dítě si dobře uvědomila, že její 
vlast je okupována, a vzala si za úkol šířit informace o Československu a jeho národech, 
a propagovat jejich dobré jméno.
Vystudovala lingvistiku na torontské univerzitě a rodina se od samého začátku zapojila 
do krajanského dění, nejprve do Sokola, do Dámského odboru při ČSSK, i do MMI. Na 
začátku osmdesátých let pracovala jako jednatelka Sdružení – s přestávkou, když deset 
let od roku 1984 – 1994 působila v Mnichově v Československém oddělení rozhlasu 
Svobodná Evropa. Barbara vstoupila do krajanského života již v mladém věku a setrvala 
až dosud, což je výjimka a bohužel opak většiny našich dětí.
Po návratu do Toronta se znovu zapojila do Sdružení, Od roku 1994 je jednatelkou 
našeho ústředí a až do letošního roku také pobočky Toronto. Dodnes spolupracuje na 
přípravách krajanských vzpomínkových a kulturních akcí, nejen v rámci Sdružení.
S otcem Břetislavem Kroulíkem, bývalým redaktorem Nového domova, taky 
spolupracovala na sestavení anglicko-českého slovníku idiomů, a později česko- 
anglického slovníku idiomů, který byl vydaný v roce 1985 po záštitou ČSSK v Torontě, a 
v roce 1989 v Praze. Je to unikátní práce.

Jindřiška (Milly) a Ivo Syptákovi
  Milly se narodila do rodiny Springlů v kanadské Manitobě a Ivo se narodil v Brně v 

roce 1937, kdy přišel s rodiči do Kanady jako malý chlapec. Od mládí byl s otcem aktivní 
v Sokole, MMI a ve Sdružení. Měli pět dětí a Milly byla nejdříve zaneprázdněna rodinou, 
ale když děti povyrostly, zapojila se také do práce v Sokole, MMI a Sdružení.Na 
Syptákovy bylo a je vždy spolehnutí, zejména když  je  zapotřebí  přiložit  ruku  k  dílu, 
anebo když je zapotřebí pomoci finančně. Jejich dům je znám jako "Sypták Hotel", protože 
ubytují kdejakou návštěvu z Čech a Slovenska, ale i z různých konců světa.

Olga Turoková
  Rodina byla pronásledována za protikomunistická kázání strýce, jehož potom režim 

na pět let uvěznil. Dětství Olga trávila na faře, kde pod jeho vlivem nalezla lásku k 
umění. 32



Absolvovala hudební školu umění, obor klavír i režii. Vyhrála konkurs na pozici hlasatelky 
v Košickém rozhlase, o rok později se stala hlasatelkou v Československé televizi v 
Košicích. V košickém televizním studiu pak působila jako programová hlasatelka. Uvedla 
na scénu mnohé umělecké projekty s významnými československými zpěváky, 
hudebníky, herci a jinými osobnostmi. Na základě kontraverzního protikomunistického 
vystoupení českého herce Miloše Kopeckého byla Olga vyslýchána StB. Rozhodla se 
tedy pro emigraci. Nejprve odešla do Západního Německa a pak v roce 1989 do Kanady.  
Od začátku nového života v v Kanadě se Olga aktivně zapojila do kulturního dění v 
československé komunitě v Torontě. Podílela se na krajanském televizním vysílání Okno 
jako hlasatelka, za které získala třikrát cenu z Maclean Hunter Cable TV. Stala se 
zakladatelkou slovenského divadla Dolina, s divadlem cestovala jak po Kanadě, tak i v 
USA. Produkuje, píše scénáře a režíruje cyklus Skvosty, které jsou svojí dramatickou 
formou naprosto unikátní. Ke 100. výročí vzniku ČSR 1918 uvedla hru Setkání s 
Trojlístkem, slovenského folklóru Svatba pod Tatrami. Je laureátkou Pamětní medaile 
Jana Masaryka z roku 2011. 
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Velvyslanectví�České�republiky

v�Kanadě

251 Cooper St │ Ottawa │ON K2P 0G2 │Kanada
T +1 613 562 3875│ E borek_lizec@mzv.cz

F www.facebook.com/BorekLizec │ T www.twitter.com/BorekLizec

YouTube „Borek Lizec“ │�Wwww.mzv.cz/ottawa

Bořek�Lizec,�Ph.D.�
velvyslanec

V�Ottawě�dne�3.�května�2021

Vážení�přátelé,

dovolte, abych vám� především� poděkoval� za� pozvání� pozdravit� vás� na� těchto�
stránkách�a�také�osobně�v průběhu�vašeho�kongresu.�

Českého� a� Slovenského� sdružení� v Kanadě� si� velice vážím.� V loňském� roce jsem
u příležitosti�75.�výročí�konce�2.� světové�války�věnoval�oslavy státního svátku České�
republiky Čechokanaďanům a Kanaďanům,�kteří�pomohli�zachránit�naši�novodobou�
státnost v období tohoto temného�konfliktu.�Přál� jsem si� vzdát�hold�všem,�kteří�tu�
s nesmírným�nasazením�a�obětavostí�tolik�pro�naši�zemi�vykonali.�Usilovali�o�získání�
politické� podpory�pro� naši� exilovou� vládu,�organizovali akce oslovující kanadskou
veřejnost,�bojovali na frontách v Evropě�v řadách�kanadské�i�československé�armády�
a� pořádali� finanční� sbírky.�Velkou� zásluhu� na� všech� těchto� aktivitách�mělo� právě�
vaše�sdružení,�které� v té�době�spontánně�vzniklo a rychle se rozrostlo napříč�celou�
Kanadou do� 91� poboček.� Na podzim jsem s pomocí přátel připravil� krátký film
„Together� to� Victory“. Rád� bych� doufal,� že� bude� přispívat� k šíření� povědomí�
o slavných� česko-kanadských� příbězích,� které� tu� členové� vaší� organizace� spolu�
s dalšími�krajany�a�přáteli�naší�země�ve�čtyřicátých�letech�minulého�století�napsali.
Neméně� si� vážím� vašeho� úsilí,� se� kterým� jste� v období komunistické totality
udržovali� při� životě� naše� demokratické tradice a nezávislou kulturu. V neposlední
řadě� jsem� vám� vděčný�za podporu, kterou od roku 1989 poskytujete naší� již�opět�
svobodné zemi.

Velmi se na setkání s vámi� těším� a�pouze� lituji,� že� se� může�vzhledem k pandemii
uskutečnit� pouze� v online podobě.� Věřím,� že� se� situace� již� brzy� začne� výrazně�
zlepšovat�a�budu�se s vámi moci potkávat�osobně. Vím,�že�se�mohu�plně�spolehnout�
na vaši� podporu� při� šíření� dobrého� jména� České� republiky� v Kanadě a rozvíjení
česko-kanadské spolupráce�ve�všech�oblastech.

Se�srdečným�pozdravem�a�vděčností
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České a slovenské sdružení v Kanadě 

Dámy a pánové, vážení přátelé. 

V prvé řadě bych vás rád všechny pozdravil a vyjádřil veliké potěšení z toho, že jste mě 

oslovili a mohu tak přispět do vašeho sborníku. 

Je to pro mě velká čest, a to především proto, že České a slovenské sdružení v Kanadě má 

tak bohatou tradici a historii, sdružovalo a sdružuje opravdu vynikající osobnosti místní české 

a slovenské komunity. 

Historie vašeho sdružení je samozřejmě spojena především s životem Čechů a Slováků v 

Kanadě. Nicméně je také velmi úzce provázána s dějinami Československa a obou našich 

národů v minulém století. Nelze od sebe oddělit to, co se odehrávalo v naší zemi od toho, 

čím jste žili a o co jste se snažili vy zde v Kanadě. 

Vždyť již vznik vašeho sdružení v roce 1939, tehdy ještě pod názvem Československé 

národní sdružení, byl iniciován právě tím, co se stalo v Československu, tedy násilným 

rozpadem našeho státu a následnou okupací českých zemí. Pomoc našemu odboji za druhé 

světové války a společné úsilí za osvobození naší země a obnovení naší státnosti ukázaly, 

že osud bývalé vlasti je krajanům v Kanadě stejně drahý jako bojovníkům za svobodu v 

Československu. 

To se prokázalo i v následujících letech a desetiletích, především po komunistickém puči v 

Československu v roce 1948 a po okupaci v roce 1968. České a slovenské sdružení v 

Kanadě vždy stálo na straně demokracie, svobody a lidských práv. Po těchto dramatických 

událostech našich dějin přišly do Kanady další generace našich občanů a ti se vždy mohli 

spolehnout na pomoc a podporu ze strany ČSSK a dalších krajanských organizací. 

Také po roce 1989, po obnovení demokracie a svobody v bývalém Československu, jsme se 

mohli z vaší strany spolehnout na všestrannou pomoc při překonávání zhoubných následků 

komunistického režimu a při začleňování mezi státy svobodného světa. 

Za více než třicet let prošly vztahy mezi Českou republikou a krajanskými organizacemi v 

zahraničí, a v Kanadě žije, jak všichni víme, jedna z nejdůležitějších a nejpočetnějších 

krajanských komunit, různými obdobími. Ne vždy to byly vztahy idylické a ne vždy bylo 

naplněno to, co jste očekávali, postupem času však snad došlo k dosažení toho 

nejpodstatnějšího. 

Nicméně, zůstává zde minimálně jeden veliký dluh, a to je možnost korespondenční volby, 

která by ulehčila uskutečnění volebního práva pro všechny občany České republiky v 

zahraničí. Troufám si tvrdit, že význam tohoto tématu získává v Česku stále více zastánců a 

to i mezi politiky, kteří o tom rozhodují a budou i v příštích letech rozhodovat. Chci věřit tomu, 

že letos to bude naposledy, co nebude možno volit ze zahraničí korespondenčně. 

Dovolte mi, abych poděkoval všem členům Českého a slovenského sdružení v Kanadě i 

všem našim krajanům, za to vše, co učinili dobrého pro sebe navzájem, pro Československo, 

pro Českou a Slovenskou republiku, pro Kanadu a pro naše vzájemné vztahy. 

 

Petr Buriánek, Generální konzul v Torontě 

mailto:toronto@embassy.mzv.cz
http://www.facebook.com/CzechConsulateToronto/
http://www.mzv.cz/toronto
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Robert Tmej, MMI 

 

Thank you for the invitation to provide CSSK members and guests with an update on 
activities at Masaryk Memorial Institute. 

Our 2020 AGM, usually held in April, was postponed to November 2020. 

The emergence of the COVID-19 pandemic in early 2020 has led to the postponement or 

cancellation of many Czech and Slovak in-person community events, not just for MMI but 
also for Sokol, Nove Divadlo, the Slavic Languages and Literature Program at University 
of Toronto and many others. But we were able to entice new some members to join MMI 
during this timeframe. 

Since the last MMI AGM in April 2019, the Board of Directors have been meeting on a 
regular basis and working on many files at Masaryktown remotely through virtual 

meetings. Various Board subcommittees were formed and includes, a finance committee, 
human resources, media, education, and Masarykpark Homes. 

In May 2019 – MMI hosted the Speaker of the Czech Senate, Mr. Radek Vondracek who 
visited Masaryktown with a delegation from the Czech Republic. Ambassador Pavel 
Hrnčíř also participated. 

The visit to Masaryktown by Ambassador Borek Lizec in 2019 was a great opportunity for 
Board members to discuss issues of common concern. 

In September 2019, MMI hosted another successful Czechtoberfest celebration. 

In September 2019, I attended the Black Ribbon Day commemoration event at UofT 
marking the 80th anniversary of the Molotov-Ribbentrop Pact that destroyed Europe. 

We all were greatly affected by the loss of Vera Kohout and the suspension of Novy 
Domov. Plans to relaunch the newspaper have been delayed but not abandoned. The 
publication of the voice of MMI will resume. 

Events such as children’s day and Czech and Slovak Day in 2019 would not have been 
possible with the dedicated and hard work of MMI staff and volunteers. 

Thankfully we were able to host our annual Christmas Dinner in December 2019 and 
other family themed events in Prague Restaurant. 

The implementation of emergency measures in March 2020 forced many organizations 
such as MMI to go virtual with meetings and discussions and in September 2020, I met 
with Ambassador Lizec in Ottawa to discuss issues in the Czech community. 

The continuation of the COVID-19 pandemic and emergency measures enacted by all 
levels of government well into this year on all in-person community gatherings and events 

means that we are again unable to host our annual Czech and Slovak Day in Canada 
next month. 

MMI has a Social Assistance Fund that was utilized this past year to assist members 
during these difficult times. Fifty-dollar ($50) grocery gift certificates were purchased and 
distributed to those in need. 
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The MMI Scholarship Assistance Program was reactivated in 2019. There were three 
students that received the award in 2019 and one individual in 2020. Planning is underway 

to publicize this year’s award program. 

The pandemic required MMI to respond in a number of ways to continue providing Czech 

language classes in a limited capacity to in-person classes and the introduction to online 
learning classes for a limited number of students. 

Thank you to Czech Ambassador Lizec in Ottawa and Consul General of the Czech 
Republic in Toronto Petr Burianek and their staff for continuing to support community-
based activities via on-line to maintain public interest in the arts, music, film, culture and 
other important sectors of our daily lives. 

MMI initiated a monthly on-line cooking class that has generated great interest in 
Czechoslovak cuisine and continues to be a success. Watch for timely updates on the 

MMI website. 

One cannot provide these services and programs without sound financial management. 

MMI took advantage of government grants for businesses during COVID-19 lockdowns 
and utilized the rebound in equity markets to build on our investment portfolio (through 
TD Investments) and maintain a healthy reserve fund for upcoming capital improvements.  

The future of MMI is in good hands. 

With respect to the Monument to the Victims of Communism. Two years ago, I spoke at 
the 67th Congress in Toronto where I provided an update on the fabrication of the 
monument and indicated that the official unveiling would take place in April or May 2020.  

My apologies for that premature prediction. What I do know today is this: 

I have been personally involved in this project since 2008 when a group of concerned 
individuals from the Czech and Slovak community met in Toronto to strategize on how to 
turn a vague concept of a memorial to the victims of communist oppression into a reality.  

Through your generous donations, Tribute to Liberty (TTL) delivered on its commitment 
of $1.5 million to Heritage Canada (PCH) and the National Capital Commission (NCC) to 
build this national monument. 

Again, I want to thank the members of the Czech and Slovak Association of Canada 
national office and the Units in Calgary, Edmonton, Kitchener-Waterloo, London, Ottawa 

Montreal, Toronto, Vancouver, Yukon and Winnipeg for their contributions. 

To summarize events since 2019. 

- Work in Ottawa on the plinth (or base) was proceeding as scheduled. 
- Work on vetting the 600 names/dates/events submitted for inclusion on the Wall of 

Remembrance and dedication Wall continues. 
- PCH and NCC staff and TTL Board members attended an inspection of a mock-

up of the bronze monument where certain design and fabrication issues were 
identified for correction. 

- Unfortunately, COVID-19 related issues in the winter/spring of 2020 resulted in a 
work stoppage on the monument. 

- The fabricator ceased work on the monument and closed their doors. 
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- The designer/architect was not able to resolve outstanding issues with the 
fabricator. 

- The majority of bronze rods remain in the possession of a Toronto-based metal 
supplier awaiting payment. 

- By the summer of 2020, it became apparent that the designer/architect and 
existing fabricator were unable to resolve their differences. 

- On July 1, 2020 while visiting the monument site in Ottawa, I discovered that 
someone had spray painted “communism will win” on the signage. Federal 
authorities and local police were notified. Several mainstream and social media 
articles followed. 

- Intervention by TTL and PCH and NCC resulted in numerous lengthy discussions 
on how to revive the project. 

- In January 2021, the Heritage Canada Minister issued a statement to TTL affirming 
the federal government’s commitment to completing the Memorial to the Victims of 

Communism. 
- TTL continues work to counter social media attacks on the Monument by special 

interest groups such as the Coalition to Oppose Arms Trade (COAT) which labelled 
various TTL Directors as representatives of far-right Eastern European groups, 

including myself listed as an activist with CSSK. 
- Work on vetting the 600 names and events and dates submitted by contributors 

for inclusion on the Wall of Remembrance continues by PCH and external 
consultants. 

- In March 2021, an amendment to the Multiple-Party Project Agreement (signed in 
January 2017) between the federal government (PCH) and the National Capital 
Commission and Tribute to Liberty was signed agreeing to an unknown additional 
financial contribution by the federal government. 

- On April 19, 2021, the federal government announced in the budget a contribution 
of $4M to complete the project. 

- A new or amended agreement with Pomerlau, the Ottawa-based contractor 
building the plinth will need to be finalized to deal with project costs such as added 

security measures. 
- A new contract is being negotiated with the designer/architect to secure the 

required bronze rods. Eight new metal fabrication companies were identified and 
are being pre-qualified to bid on the work. A resumption of monument fabrication 

will soon follow. 
- New timelines for this work are being finalized. 
- Work on the plinth in Ottawa will be complete this year. 
- The fabrication and installation of the monument is scheduled for summer 2022. 

The CCSK nominations (replacing Unit or Branch names) of victims of communism for 
the Wall of Remembrance include: 

1. Communist Putsch in Czechoslovakia, February 25, 1948 (Winnipeg Branch) 

2. Prague Spring Invasion on August 21, 1968 (Toronto Branch) 

3. Dr. Milada Horakova (National Office) 
4. Stanislav Reinis (Kitchener-Waterloo Branch) 
5. Ota Hora (Vancouver Branch) 
6. Vladimir Krajina (Ottawa Branch) 

7. Zdenek Otruba (London Branch) 
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Robert Tmej 

President, Masaryk Memorial Institute 

Director, Tribute to Liberty 

8. Victor Fic (Kitchener-Waterloo  Branch)
9. Jan Waldauf  (Edmonton  Branch)

10. Vincent  Prazak (Calgary  Branch)
11. Jan Palach (Montreal  Branch)
12. Lubor  Zink  (National  Office)
13. Pavel  Wonka (replaces Ales  Brezina) (Winnipeg Branch)

14. Libuse Koldinska  (National  Office)

Other  Czechoslovak  names  (and  the  name  of  the  nominator)  submitted  for  inclusion  in 
the Wall of Remembrance include:

1. Miloslav  Suchma (Milos Suchma)

2. Josef Cermak (self)
3. Josef Mandat  (self)
4. Zdenek  Mimra  (Sokol  Canada)
5. Michael  & Barbara  Sherriff (self)

6. Ivo  & Milly  Syptak  (self)
7. Vaclav  Benes (Frederick B. Sirotek)
8. Peter Fechter (Stephen  J. Harper)
9. Victor Bulava  (Jerry  & Denise Tmej)

10. Tmej Family (Robert & Alice  Tmej)
11. Andrej  Kun-Svodin  (Viliam  Kun)
12. Milhaly  Nogrady  (Michael  Nogrady)
13. Zdenek  Novak  (self)

14. Vlastimil  & Robert Novak  (V. Raymond Novak)
15. Hana  Pelnar  (self)
16. Milan  Schiller (self)
17. Bedrich Sirotek  (Frederick  B. Sirotek)

18. Jiri & Milada  Teichmann (self)
19. Stanley  & Marie  Bernstein  (Robert & Alice  Tmej)
20. Peter & Jana  Zachar  (self)
21. Gustav  Pristupa (Masaryk  Memorial  Institute)

22. Vaclav  Havel – President  of Czechoslovakia/Czech  Republic  (TTL)

The two donors of greater  than  a $25,000  contribution  that will  be prominently  displayed 
on  the  Dedication  Wall,  will  include:  Czech  Republic  &  Jerry  and  Denise  Tmej  (my 
parents)

Thank  you  for this opportunity  to be a part of this Congress and I will  take any  questions 
you may have.

Děkuji,



  
       

                  

 

               

      

                

                  

                  

       

                 

               

    

              

               

      

            

              

                 

                    

         

                 

                

               

   

              

              

                 

                 

             

           

                 

                 

     

               

                 

                

               

    

                 

                

   

          

   

 
       
                  

               
     
                
                  
                  
      
                 
               
   
              
               
     
            
              
                 
                    
        
                 
                
               
  
              
              
                 
                 
              
          
                 
                 
    
               
                 
                  
               
   
         

  

 
       
                  

               
     
                
                  
                  
      
                 
               
   
              
               
     
            
              
                 
                    
        
                 
                 
              
  
              
              
                 
                 
              
          
                 
                 
    
               
                 
                  
              
   
         

  

 
       
                  

               
     
                
                  
                  
      
                 
               
   
              
               
     
            
              
                 
                    
        
                 
                
              
  
              
              
                 
                 
              
          
                 
                 
    
               
                
                   
              
   
         

  

SOKOL TORONTO
Dobré odpoledne pane Šuchmo, vážení hosté a přátelé,

nejprve bych Vám ráda poděkovala za Vaše milé pozvání. Je mi ctí se s Vámi rozdělit o sokolskou 
aktivitu.

Jsem zde za Sokol Toronto, ale určitě víte, že máme ještě pobočku v Kitcheneru, Waterloo, 
Guelphu (nazvanou KWG) a v Ottawě.

Sokol Toronto byl vždy velice aktivní. Myslím, že rok 2018 byl asi nejslavnější s pobočkou KWG 
a to, že jsme nacvičovali na Všesokolský slet v Praze a navíc se slavilo 100 leté výročí republiky. 
Zúčastnilo se 9 dětí a 18 dospělých a to nepočítám rodiče a fanoušky Sokola, kteří s námi letěli. 
Byl to zážitek pro všechny, zvláště pro děti.

Na podzim jsme hned mladí i dospělí začali nacvičovat prostná na slet do Buffalo, který se konal 
2019. Při soutěžích v Buffalo nám naši mladí Sokolíci udělali velkou radost, - zastupovali Kanadu 
a dovezli mnoho medailí.

Navíc jsme v roce 2019 zorganizovali každoroční závody s Jarním festivalem, na podzim Vánoční 
trhy, Svatomikulášský tanec a v roce 2020 náš potluck a dětské šibřinky. Lyžování byla naše 
poslední akce než se vše zavřelo.

V březnu 2020 dětská sobotní gymnastika a pravidelné středeční cvičení dospělých, skončily. 
Najednou jsme museli začít organizovat schůze přes telefon a pak naše sestra Svatava zařídila 
zoom link. A bohužel naše soutěže a jarní festival se už nekonaly. Dospělí chvíli cvičili u Sv. 
Václava, neboť nás mohlo být 10 a že v hale je velký prostor, ale i to brzo skončilo. Sestra Svatava 
nám zařídila zoom cvičení a dodnes tímto způsobem cvičíme.

V srpnu 2020 se věci trochu změnily a mohli jsme mít náš tradiční letní piknik na Masaryktownu. 
Všichni se moc pobavili a mohli jsme konečně oslavit naše jubilanty, kteří dovršili 80tiny. Byli to 
Radmila Locher, Kamila Bia, Milly Syptak, bratr František Ječmen a bratr Jan Janků, který 
slavil 99 let.

Koncem září děti znovu nastoupily do gymnastiky s velkými změnami. Dík patří bratrovi Ivanovi, 
který musel sestavit úplně nové skupiny cvičenců z nutnosti splnit nové provinční protokoly. Bylo 
to velice náročné a bohužel netrvalo dlouho a zase se vse zavřelo. Stále jsme mysleli a doufali, 
že se vše otevře. Až v novém roce jsme začli uvažovat o organizování cvičení na zoomu pro naši 
mládež – a přes všechny překážky, jsme začali. V nynější době pracujeme na uskutečnění 
tělovýchovy mládeže přes léto na Masaryktownu – samozřejmě v rámci možností.

Nyní sestavujeme nový kalendář na rok 2021 – 22 a doufáme, že na podzim bychom mohli znovu 
cvičit a hlavně ne přes obrazovku. Jak jistě pochopíte, chceme se zase setkávat se všemi z naší 
komunity při našich tradičních akcích.

Jménem Sokola děkuji všem za jakoukoliv spolupráci se Sokolem z Vašich řad a děkujeme za 
Vaši organizaci a za vše, co učinila a činí dodnes pro všechny krajany. Vzpominám, že i moji 
rodiče byli členy ČSSK a vždy pro ni měli slova chvály. A nyní mi dovolte se s Vámi rozloučit 
apopřát Vám za Sokol mnoho úspěchů ve Vašem jednání v 68 (šedesátém osmém) kongresu 
Československého sdružení v Kanadě.

A nakonec to nejdůležitější - děkuji za Vaši pozornost. Nazdar!

Věra Tichá, Předsedkyně



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

                

             
      

     

 

   

             
            
           
          

       
  

    
             
   

             
        

            
       
            
             
      
          
 

      
            

 

     

                
             
     

    

Výroční zpráva / Nokturna

Nokturna ve městě pod patronací ČSSK zahájily 19. sezónu 25. září 2019 jazzovým 
koncertem Luboše Andrsta a jeho skupiny z Prahy, v říjnu pokračovala Nokturna 
klasickým koncertem Dvořákova klavírního tria v kostele Sv.Václava a 3. listopadu v 
restauraci Praha na Masaryktownu vystoupil Jirka Grosman se svým Bohemian jazz 
kvartetem.

V únoru (23.2.) 2020 místo indisponované sopranistky, vystoupil "první Česko-Slovenský 
dixielendový orchestr" v hale kostela sv. Václava.

Všechny koncerty byly vynikající úrovně a těšily se velkému zájmu posluchačů. Březnový 
koncert pianistky Radky Hanákové se už nekonal - COVID 19, taktéž koncert Ivana 
Ženatého a skupiny Josefa Musila musely být odloženy.

20. sezóna Nokturen ve městě nezačala v září 2020 kvůli COVIDU 19. Nokturna pak 
pokračovala  v  březnu   2021 -  Zoomovou  prezentaci Českých  oper -  3  neděle  a  3 

pondělí  za sebou.

14. a 15. března 2021 ukázky z oper Bedřicha Smetany (Prodaná nevěsta, Libuše, 
Dalibor), 21 a 22.března ukázky z tvorby Leoše Janáčka (Jenufa, Káťa Kabanová, Výlety 
pana Broučka, Věc Makropulos) a 28. + 29. března ukázky z oper Antonína Dvořáka a 
Bohuslava Martinů (Rusalka, Čert a Káča, Jakobin a Martinů - Mirandoina, Julietta a 
Řecké pašije) Profesor Iain Scott připravil úžasné programy s českými i mezinárodním i 
operními sólisty včetně Gabriely Beňačkové, Evy Urbanové, Emy Destinové, Edity 
Gruberové a ostatních.

Předběžně plánujeme zahájit 21. ročník Nokturen ve městě v září nebo v říjnu koncertem 
houslisty Ivana Ženatého, Jiřího Stivína a pokračovat v jazzových vystoupeních Jirky 
Grosmana a Josefa Musila.

Miloš Krajný

Zpráva redaktorky televizního vysílání Nová vize

Markéta Slepčíková zmínila, že Nová vize je vysílána od roku 2003 a předtím v 90. letech 
bylo vysílání pod jménem Záběr. Celkem se odvysílalo 850 pořadů a redaktorka vyjádřila 
vděk všem krajanům za finanční podporu.

Markéta Slepčíková, redaktorka Nové vize



 

 
 

      
  

 
              
               

               
               

                 
   

         
         

            
               

          
           
            

           
              

               
              

            
               

      
             

             
              

              
               

                
                  

        
             

             
          

              
              

           
              

         
            

  
            
             
            

          
          

Zprávy činovníků ČSSK za období 2019-2021
  Zpráva předsedy

  Na 67. kongresu ČSSK v roce 2019 v Torontě jsem oznámil, že na příštím 
kongresu v roce 2021 nebudu již pro svůj věk nadále kandidovat na vedoucí funkci v 
ČSSK, i když jsem vždy ochoten poradit, pokud budu o to požádán. Končím tak své 
desáté zvolení předsedou ČSSK od roku 1985 a téměř 45 let členství v této organizaci. 
Ve své poslední zprávě předsedy bych se chtěl zmínit šířeji nejen o mé činnosti, ale i o 
činnosti celé organizace.

  Činnost Československého sdružení po roce 1968 spočívala především v 
demonstracích před sovětským a československým velvyslanectvím. Další formou byly 
prezentace kanadské vládě o situaci v Československu a pronásledování Charty 77. V 
roce 1977, kdy bylo v Kanadě registrováno 58 tisíc Čechů a 24 tisíc Slováků, poslalo 
Československé sdružení jménem předsedy L. Urbana a předsedy zahraniční komise 
Sdružení Jiřího Corna kanadskému ministru zahraničí kritický rozklad směrnice o úpravě 
právních vztahů občanů, kteří se zdržují v cizině bez povolení československých úřadů, 
které vydala Československá vláda 15. března 1977. Tato směrnice nabízela čtyři 
možnosti: a) návrat do Československa, b) povolení k trvalému pobytu v cizině a chovat 
se jako čs. občan, c) propuštění ze státního svazku, d) odnětí státního občanství pro ty, 
kteří vyvíjejí nepřátelskou činnost. V případech a, b, c se požadoval také vysoký peněžní 
poplatek, vedle skutečnosti, že lidé, kteří utekli před sovětskou okupací a komunismem, 
by si nyní měli upravovat "vztahy" (vztahy si z imigrace spojené s rokem 1968 "upravilo" 
podle odhadu necelých deset procent).

  Já sám jsem se v této záležitosti dost angažoval a můj dopis kanadském u 
předsedovi vlády v časopise Západ byl příčinou zbavení občanství a odsouzení spolu s 
manželkou, o čemž jsem se dověděl neoficiálně. Když jsem v březnu 1990 přijel poprvé 
do Prahy, zašel jsem se na ministerstvo vnitra zeptat, zda jsem byl zbaven občanství. 
Ochotný úředník zašel za zamřížované dveře a za chvíli se vrátil, aby mi sdělil radostnou 
zprávu, že jsem byl zbaven občanství a odsouzen. Řekl jsem, že je velmi ochotný a že 
musí být již nově dosazený kádr. Smutně mi sdělil, že tam slouží již dlouho, ale že to vše 
bylo rozhodnutí jejich ministra. Tak to tam probíhalo.

  V roce 1979 byl opět poslán dopis kanadské delegaci na konferenci v Bělehradě, 
kde delegace tyto směrnice veřejně odsoudila. V roce 1980 se utvořila Imigrační komise 
Československého sdružení, jejímž jsem byl od roku 1984 celokanadským předsedou. 
Posílali jsme do uprchlických táborů finanční podporu, zejména pro děti a pro nově přišlé 
jsme v době Vánoc pořádali vánoční schůzky a dávali jim finanční příspěvky a dárky. 
Československé sdružení podepsalo v roce 1982 s ministrem imigrace dohodu o 
sponzorování, na jejímž základě se podařilo z Evropy přemístit řadu Čechů a Slováků. V 
roce 1982 Československé sdružení poslalo kanadskému ministru zahraničí pro 
konferenci v Madridu žádost o propuštění vězňů v Československé republice, zejména z 
Charty 77.

  V roce 1985 byla vypracována obsáhlá zpráva Lidská práva 1985 o perzekuci 
chartistů, jejichž počet stoupl z původních 241 osob na dvanáct set. Zpráva obsahovala 
kompletní seznam uvězněných osob. Apelovalo se na kanadskou vládu, aby v jednáníc h 
na mezinárodním poli s československou vládou zdůrazňovala propuštění vězněných a 
dodržování lidských práv, k němuž se Československo zavázalo podle helsinskýc h
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dohod. 
Od roku 1985 se Československé sdružení rozhodlo udělovat na kongresech 

Masarykovu cenu jako ocenění práce pro svobodné Československo. Prvními oceněnými 
v roce 1985 byli Oto Jelínek, ministr kanadské federální vlády a bývalý mistr světa v 
krasobruslení; Gordon Skilling, profesor torontské univerzity, spisovatel, znalec 
československé minulosti a současnosti, Charty 77, přítel svobodného Československa;  
Karel Buzek, činovník československých krajanských organizací po více než padesát let,  
spoluzakladatel Sokola v Torontu a Československého sdružení v Kanadě, jehož byl 
během druhé světové války tajemníkem, nositel Řádu Kanady; Karol Stark, člen a 
činovník československých krajanských organizací od dob, kdy přišel jako baťovec do 
Kanady, po druhé světové válce dlouholetý předseda Československého sdružení v 
Kanadě. 

V roce 1986 kanadská vláda zvýšila počet uprchlíků z dvou set na 3.100 a na naší 
žádost odstranila placení poplatků. Jiří Corn se stal předsedou Kanadské etnokulturní 
rady, která sdružovala téměř všechny etnické organizace. Později za svou činnost obdržel 
Řád Kanady. Opět to byla naše organizace, která vypracovala podklady pro kanadskou 
delegaci na Konferenci o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, která se konala ve Vídni. 
 
Imigrace do Kanady po srpnu 1968 

Domnívám se, že byl poměrně podstatný rozdíl mezi imigrací po roce 1948, která byla 
politicky orientovaná, a té posrpnové, která se především snažila existenčně zajistit. 
Angažovat se politicky bylo pro tuto imigraci druhořadé, protože v politické angažovanosti  
neviděli příliš smysl. Nedá se to zevšeobecňovat, ale většina tak smýšlela. Já a někteří 
ostatní jsme po počátečním zajištění své existence viděli jako svůj úkol pomoci 
okupované republice, kde jsou mnozí vyhazováni ze zaměstnání nebo zavíráni za to, že 
chtějí, aby byla v Československu dodržována lidská práva. 

Je nutno říci, že jak kanadská vláda tak imigranti z roku 1948 se zachovali vůči 
nově příchozím velkoryse. Jednak jsme dostali úvěr na letenky do Kanady, kde nás na 
letištích čekali krajané, aby nám v začátcích pomohli radou, ubytováním nebo pomocí při 
hledání zaměstnání. Nabízeli také oblečení a věci do domácnosti. Podstatný byl apel 
delegace Sdružení u kanadské vlády, aby urychlila přílety Čechů a Slováků z uprchlických 
táborů. Nikdy jim tuto pomoc nezapomeneme. 

Když jsme se existenčně usadili, začali jsme se zajímat, jak pomoci v krajanském 
životě. Československé sdružení bylo alespoň pro mne jasnou volbou, protože to byla 
celokanadská organizace s vybudovanými pobočkami, politicky orientovaná, ale i 
kulturně a společensky velmi aktivní. V neposlední řadě to byl obdiv k činnosti našich 
předchůdců zejména ve válečné době, kdy organizace měla 92 poboček a byla velmi 
aktivní v podpoře válečného úsilí Kanady. Neříkám, že mnoho z nás, ale někteří se počali 
registrovat do poboček Sdružení, byli zvoleni do funkcí a postupně přebírali vedení 
poboček. 

Já jsem byl aktivní jako předseda pobočky v Ottawě a také jako vedoucí 
celokanadské imigrační komise, přes kterou se nám podařilo například v roce 1986 
prosadit celkem 573 vládně sponzorovaných oprávnění k pobytu, protože jsme byli v 
pravidelném styku s ministerstvem imigrace, 67 sponzorovaných naší organizací, 60 
sponzorovaných rodinou, 21 soukromě sponzorovaných – tedy celkem 721 
sponzorovaných. S kanadským ministrem imigrace jsme uzavřeli smlouvu o 
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sponzorování a měli jsme také kontakty na ředitele odborů na ministerstvech imigrace i 
zahraničí. Na ministerstvech nám říkali, že jsme nejlépe organizovaná etnická 
organizace. Byla to dost obtížná práce, ale přinesla výsledky. Pamatuji se, jak jednou, 
když jsem nakupoval v krajanském obchodě, za mnou vyběhla prodavačka s podnosem 
plným dortových zákusků a řekla, že to je malý dar za to, že jsem jejich rodinu dostal z 
Itálie do Kanady. Řekl jsem, že jsem tomu rád, ale že pro dary jsem to nedělal. Takže 
ušetřila za ty zákusky. Jindy mi telefonovala v Ottawě mladá lékařka, která do země přišla 
s manželem a malým synem, a děkovala mi za to, že jsem jim ve vysílání Hlasu Ameriky 
poradil, jak se dostat do Kanady.

  V roce 1987 jsem byl na 39. kongresu v Torontu zvolen poprvé celokanadským 
předsedou jako první z nově přišlých po srpnu 1968 Také předsednické funkce a funkce 
ve výborech poboček začaly být obsazovány nově příchozími.

  Zajímavý byl 41. kongres v Montrealu v roce 1989 (padesáté výročí Sdružení) – v 
roce, kdy každý očekával v Československu z důvodu mnoha protestů změny. Seděl jsem 
na večeři kongresu vedle kanadského ministra zahraničních věcí z roku 1968 Mitchella 
Sharpa, který se velmi zasloužil o urychlení imigrace československých uprchlíků po 
sovětské invazi. Také od nás na tomto kongresu obdržel Masarykovu cenu. Na kongres u 
jsem se nabídl, že zavolám Václavu Havlovi, abych mu vyřídil pozdrav z našeho kongres u 
(Masarykova cena mu byla udělena v roce 1990). Když jsem se dovolal, byl v dobré 
náladě, protože jej právě propustili z vězení, a oslavoval v bytě s přáteli. Řekl, že se mu 
líbí Západ, a pozdravoval všechny krajany.

  Od tohoto telefonátu uběhlo půl roku a přišel pátek 17. listopadu. Situaci na 
Národní třídě jsem sledoval v americké a kanadské televizi, kde zahraniční reportéři 
popisovali sled událostí. Druhý den jsem telefonicky a přes naši kancelář začal 
organizovat podporu událostí v Praze. V Ottawě, Torontu i jiných městech se v průběhu 
týdne pořádalo několik podpůrných demonstrací za účasti kanadských politiků. V neděli 
19. listopadu 1989 jsem volal Rudolfu Battěkovi, bývalému místopředsedovi Klubu 
angažovaných nestraníků, kterého jsem dobře znal a jenž byl za normalizace třikrát 
vězněn v celkové délce devíti let. Ptal jsem se ho, jak vidí situaci. Battěk byl velmi 
optimistický a ptal se, kdy přijedu.

  V prosinci 1989 byl Václav Havel zvolen za velké podpory národa prezidentem a 
v únoru příštího roku přijel do Kanady. Po příletu do Ottawy 17. února 1990 se zúčastnil 
setkání s krajany, které proběhlo v plně obsazené budově radnice v ottawském Nepeanu, 
kde jsem seděl s manželkou a předsedou ottawské pobočky a jeho přítelkyní na podiu s 
Havlem a jeho manželkou Olgou. Bylo tam také hodně Slováků, kteří měli transparenty s 
voláním po samostatném Slovensku. Olga Havlová se mě ptala, zda se jedná o 
separatisty. Logicky jsem jí odpověděl, že ano.

  Druhý den, 18. února, byla státní večeře v sídle kanadského generálního 
guvernéra Johna Hnatyshyna za účasti kanadského ministerského předsedy Briana 
Mulroneyho a řady ministrů. Zasedací pořádek byl organizován tak, že manželky seděly 
odděleně od svých mužů (snad aby se příliš mezi sebou nebavili), a tak jsem měl 
"potěšení" sedět s československým ministrem zahraničního obchodu Andrejem 
Barčákem, členem KSS, členem Čalfovy vlády a synem Andreje Barčáka staršího, který 
byl stejným ministrem ve Štrougalově vládě v letech 1970–1981. Když jsem se 
představoval jako předseda Československého sdružení, Andrej Barčák mladší prohlásil, 
že si funkci zasloužím, což jistě byla od člena KSS neskonalá "pochvala".  Dalším
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přísedícím byl tělnatý muž s chutí porcující večeři, který se mi představil jako ekonomický 
poradce prezidenta Havla jménem Böhm. Řekl, že až přijedu do Československa, ať se 
stavím na Hradě, že spolu půjdeme na večeři a pak že "půjdeme pracovat", aniž sdělil 
svou představu této práce. Pochopitelně jsem tuto nabídku nerealizoval, zvláště poté. co 
jsem si přečetl, že byl spolu s Karlem Köcherem, špionem StB a KGB, který byl odsouzen 
ve Spojených státech na doživotí, ale pak vyměněn za sovětského disidenta Natana 
Šaranského, na služební cestě v Jižní Africe. Ne všichni v delegaci Václava Havla měli 
tak zvláštní minulost, ale skutečností je, že ministerský předseda a bývalý komunista 
Čalfa zaručil v prosinci 1990 Václavu Havlovi hlasy komunistů při volbě prezidentem za 
slib, že komunisté budou ponecháni na pokoji, což se bohužel stalo, pod heslem "nejsme 
jako oni".

  Následujícího dne proběhlo ve slavnostní promoční aule torontské univerzity 
Convocation Hall setkání s prezidentem Havlem za účasti přeplněného sálu krajanů. 
Prezident se ale opozdil o celou hodinu, protože byl zdržen Slováky, kteří mu ukazovali 
svůj kostel, takže setkání místo ve 12:30 začalo ve 13:30. Program moderoval Josef 
Čermák, prezidenta představil rektor univerzity John Airdem a proslovy měli v pořadí 
Miloš Šuchma, předseda Československého sdružení, Dušan Toth, generální tajemník 
Světového kongresu Slováků a Otto Jelínek, ministr kanadské vlády. Ve svém projevu 
jsem mimo jiné řekl, že komunistická strana by měla být zrušena. Prezident Havel obdržel 
čestný doktorát od prezidenta univerzity York, Masarykovu cenu od našeho Sdružení a 
byl před svým projevem představen Gordonem Skillingem, významným odborníkem na 
Československo. Václav Havel řekl, že se omlouvá za minulou komunistickou vládu kvůli 
všemu, co souviselo s emigranty, a že nyní začne jiné období spolupráce krajanů s 
demokratickým Československem.

  V květnu 1990 se konal v Edmontonu 42. kongres Československého sdružení. 
Sdružení bylo stále plně zaměstnáno imigrační situací. Jen v Rakousku bylo na 3500 lidí 
čekajících na konečné destinace své emigrace. Moje zpráva jako předsedy byla plná 
aktivit, které se rozběhly: vznik Demokratického sboru pomoci z iniciativy Jana Drábka z 
Vancouveru, pozdějšího velvyslance Československa v Albánii a Keni, který pomohl na 
třem stovkám zahraničních odborníků, Čechů a Slováků; Civic Forum Fund v Torontu, 
jenž vybral na 50 tisíc dolarů dobročinných příspěvků; nadace Education for Democracy 
snažící se zajistit pro působení v Československu rodilé učitele angličtiny; výměna 
studentů, obnášející umisťování studentů na kanadské vysoké školy; pomoc při přípravě 
voleb v Československu (bylo odesláno na dvacet kilogramů kanadských volebních 
materiálů a profesor Fic uspořádal přednášku o volebních systémech, Elections Canada 
darovala 200 tisíc dolarů na volební organizaci v Československu a přislíbila všechen 
papír na volby dodat z Kanady); návrh osnov pro nové fakulty politologie v 
Československu po zrušení marxistické ideologie; založení nezávislého Institutu 
účetnictví na základě kanadského institutu; podnikatelská kanadsko-českoslovens ká 
spolupráce obnášející zakládání podniků s převahou kanadského kapitálu; spolupráce 
měst Nepean a Brna na základě velmi dobré průmyslové základny Nepeanu a dobrého 
městského hospodaření; kulturní činnost znamenající zájezdy předníc h 
československých umělců do Kanady.

  V květnu 1991 se v Torontu konal 43. kongres Československého sdružení, kde moje 
zpráva nebyla už tak optimistická jako na předcházejícím kongresu. Konstatoval jsem v 
ní, že nadšení nad získanou svobodou mezi Čechy a Slováky od 17. listopadu 1989 se v
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zahraničí odrazilo ve víře, že nabídka pomoci bude přijata se stejnou intenzitou. Mnoho 
z nás proto omlouvalo předvolební situaci před červnem 1990 zaneprázdněností 
československých politiků, kteří se soustřeďovali na politický boj. Volby dopadly 
uspokojivě, i když lidé byli zklamáni vyšším ziskem KSČ, než se očekávalo (13 %), a KSČ 
nebyla zrušena. Politické reprezentaci se také nepodařilo vypořádat s odstraněním 
bývalých komunistických nomenklaturních struktur, které se rychle přizpůsobily situaci v 
nových podmínkách. Stále se ukazovalo, že politické vedení je velmi nerozhodné, 
byrokracie stále žila podle minulých návyků, neodpovídala na podněty ani na 
korespondenci. Zdálo se, že pro mnoho československých politiků byli emigranti příliš 
myšlenkově vzdáleni jejich myšlení a hodnotám.

  Než jsem v březnu 1990 po téměř dvaadvaceti letech v Kanadě navštívil 
Československo, a vzhledem k tomu, že jsem jel přes Vídeň a z Vídně autobusem do 
Prahy, kontaktoval jsem Karla Schwarzenberga, o kterém jsem věděl, že se během 
normalizace snažil pomoci politicky i finančně Chartě 77 a všem pronásledovaným. Ve 
Vídni mne Schwarzenberg pozval do svého domu či spíše hrádku a večer jsme se dívali 
na bratislavskou televizi, kde mimo jiné vedle sebe stáli Rudolf Schuster, předseda 
Slovenské národní rady, a Milan Čič, předseda slovenské vlády, oba komunisté. Já jsem 
jejich obličeje neznal, ale řekl jsem, že rozhodně nevypadají jako žádná nová 
demokratická generace, nýbrž stará komunistická nomenklatura. Karel Schwarzenberg 
řekl: „Takhle to tam teď vypadá.“

  Příkladem toho může být jmenování Rudolfa Schustera, člena ÚV KSS, který byl 
komunistickou vládou odsouhlasen ve funkci předsedy Slovenské národní rady a teprve 
po kritice Verejnosti proti nasiliu vyhledal prezidenta Václava Havla, aby mu přidělil místo 
velvyslance v Německu jako podkarpatskému Němci. To se nepodařilo, protože místo 
bylo již obsazené, ale sám Schuster ve své knize Ultimátum cituje rozhovor u prezidenta 
Havla, týkající se jeho možného jmenování velvyslancem v Kanadě jako druhé možnosti: 
„Jirko, máte už obsazené místo velvyslance v Kanadě?“ zeptal se prezident, když vytočil 
číslo ministra zahraničí Dienstbiera. Jeho odpověď jsem v telefonu neslyšel, z 
prezidentova výrazu jsem však pochopil, že kandidát vyhlédnutý již je. ‚,Ano. A prosím tě, 
nedá se to  teště změnit?‘‘ pokračoval prezident. V místnosti opět nastalo ticho, 
dokud Václav Havel nevyslechl Dienstbierovu odpověď. „Prosím tě, buď tak hodný a 
změň to. Napiš tam pana Schustera. Děkuji. Ahoj.“ A Václav Havel Schusterovi řekl, 
že by měl vystoupit z komunistické strany. Schuster mu to slíbil.

  Rudolf Schuster odjel 3. srpna 1990 do Kanady. 28. srpna generální guvernér přijal 
jeho akreditační listiny a tím se stal Schuster velvyslancem. Přivedl si sebou jako svého 
zástupce také bývalého komunistu Jana Rychlíka. Jeho příchod vyvolal mezi krajany 
roztržku.

  Naše většina ve Sdružení považovala za nepřístojné, aby prvním posametovým 
velvyslancem byl čerstvě bývalý komunista a vysoký funkcionář, který jen převlékl těsně 
po sametu kabát. Někteří krajané říkali, že snad Václav Havel ví, co dělá, když ho 
jmenoval. Nevěděl to, zrovna tak jako nebyl schopen zakázat komunistickou stranu, což 
se České republice vymstilo až do současné doby. Já jsem se s Rudolfem Schusterem 
nikdy nesetkal, a když přijel do Ottawy ministr spravedlnosti Československa, v té době 
Pavel Rychetský, a generální prokurátor Ivan Gašparovič, navrhli jsme jim setkat se bez 
Rudolfa Schustera na obědě v restauraci. Oni navrhli, že jednání by mělo být na 
velvyslanectví. Souhlasili jsme s podmínkou, že nebude přítomen Schuster, což se stalo,
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přestože se v budově nacházel.
  Rudolf Schuster byl k 28. dubnu 1992 odvolán z velvyslaneckého místa na základě 

lustračního zákona. Bylo to po mém telefonátu na ministerstvo zahraničí, kde jsem jim to 
doporučil. Nicméně obratný chameleon Schuster se po návratu na Slovensko stal 
primátorem Košic (na Slovensku lustrační zákon neplatil) a v roce 1999 vyhrál s 57,18 % 
prezidentské volby nad Vladimírem Mečiarem s 42,81 %. V dalších prezidentskýc h 
volbách v roce 2004 Slováci jeho taktiku a chování “pochopili“ a ve volbách propadl s 
7,42 %.

  Po odvolání Schustera z Kanady byl novým velvyslancem jmenován poslanec 
Stanislav Chýlek, dodnes snad nejpopulárnější velvyslanec. Když český velvyslanec 
Stanislav Chýlek končil svou diplomatickou službu v Kanadě, dostali jsme s manželkou 
12. ledna 1998 tento dopis: „Milí přátelé, děkujeme vám oběma za upřímnou pomoc a 
přátelství, které jste nám za našeho ottawského pobytu poskytovali. Jsme vám vděčni a 
vždy se budeme těšit na další setkání s vámi. Vaši Stanislav a Vlasta Chýlkovi.“

  Když jsem se zeptal jeho nástupce Vladimíra Kotzyho, jak se stal velvyslancem , 
sdělil mi, že byl spolužákem Václava Klause na vysoké škole a že s ním jezdil lyžovat. 
Tedy ne zcela stejná situace jako s jmenováním Schustera, ale alespoň, že Kotzy uměl 
lyžovat.

  V červnu 2005 jsme na našem kongresu v Halifaxu vyznamenali Ctirada Mašína, 
Josefa Mašína a Milana Paumera Masarykovou cenou za jejich činnost během 
komunistické diktatury, kdy se probojovali východním Německem za svobodou. Snad je 
lépe porozumět počínání skupiny Mašínů po přečtení posledního dopisu otce Josefa 
Mašína před jeho popravou v roce 1942. Brigádní generál in memoriam Josef Mašín patřil 
spolu s plk. Josefem Balabánem a škpt. Václavem Morávkem ke skupině “Tří králů“, 
jedněch z nejstatečnějších a nejodvážnějších bojovníků druhého odboje. V dopise - 
motáku, který byl ukryt ve škvíře za zárubní cely, Josef Mašín napsal: „Drahé moje děti!
Posílám Vám poslední svůj pozdrav před svým odchodem na věčnost...Dnes ještě 
nechápete vše, ale až budete starší, jistě mne pochopíte...Pamatujte si, že hájit svobodu 
své vlasti a národa jest povinností každého uvědomělého Čecha. I vy jednou takto musíte 
postupovat...Líbám Vás v duchu všechny, i s Vaší mamičkou. Buďte šťastni. Váš milujíc í 
otec. Vlasti zdar!“

  Po kulturní stránce dr. Miloš Krajný organizuje v Torontě hudební Nokturna, kde 
vystupují přední kanadští hudebníci, jakož i návštěvy hudebníků z České republiky.

  V Kanadě z Toronta běží každý týden zvlášť česká a zvlášť slovenská televize. 
Redaktorky (Markéta Slepčíková za českou televizi a Katarína Homolová za slovenskou 
televizi) zasluhují uznání za mnohaletou činnost spojenou s tímto vysíláním. Po mnoho 
let také vycházely noviny Nový domov až do roku 2019, kdy bohužel zemřela 
šéfredaktorka. Také vycházely a stále vycházejí v delších intervalech internetové noviny 
Satellite za redaktorství Aleše Březiny, chartisty, kterého Sdružení sponzorovalo.

  Kulturní činnost Sdružení byla dost bohatá. Do doby Sametové revoluce jsem 
organizoval v Ottawě, ale mnohdy po celé Kanadě a USA pod hlavičkou Sdružení a 
časopisu Západ, kde jsem byl šéfredaktorem vystoupení těchto umělců a osobností:
několikrát zpěváka a básníka Karla Kryla, písničkáře Jaroslava Hutky, humoristy 
Vladimíra Škutiny, psychologa a sociologa Evžena Menerta, komika Járy Kohouta, 
redakční rady Západu (Josefa Škvoreckého, Evy Límanové, Václava Táborského, Oty 
Ulče, Stanislava Reiniše, Jiřího Fabšice, Jana Uhdeho), hlasatele Hlasu Ameriky
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Jaroslava Zástěry, novináře a filmového odborníka A. J. Liehma, herečky Adiny 
Mandlové, swingového skladatele Jiřího Traxlera, herce Pavla Landovského, lékaře a 
přítele bratří Čapků, Ferdinanda Peroutky a dalších MUDr. Karla Steinbacha, malíře 
Kristiána Kodeta, politologa Gordona Skillinga, Nového divadla z Toronta, zpěváka a 
spisovatele Vlasty Třešňáka. zpěváky Waldemara a Olgy Matuškových, kterým jsem 
organizoval nejdelší turné přes 26 vystoupení v USA a Kanadě v roce 1987.

  Od doby Sametové revoluce vystoupení organizoval Josef Mára, původní vedouc í 
divadla Ypsilon a předseda pobočky ČSSK v Londonu, já jsem vystoupení organizoval v 
Ottawě: hudebníka Jiřího Stivína, Radošínského divadla, Hany a Petra Ulrychovýc h, 
Jiřího Suchého a Jitky Molavcové, herce a komika Luďka Svobody, Stamicova kvarteta, 
zpěvačky Evy Pilarové, předsedy Ústavního soudu JUDr. Zdeňka Kesslera, houslisty 
Ivana Ženatého, zpěvačky Yvety Simonové, komika Jaroslava Štercla, Spirituál kvintetu, 
klavíristy Jana Novotného, komponisty a hudebníka Josefa Fouska, zpěvačky Hany 
Hegerové, divadla Jiřího Grossmana.

  Jsem také členem Konzultativní rady Senátu v Praze, reprezentantem ČSSK v 
Platformě evropské paměti a svědomí, kterou tvoří na 60 zástupců z celého světa, a 
členem Central and Eastern European Council in Canada (CEEC).

  Domnívám se, že činnost ČSSK a mne jako osoby ve vedoucích funkcích byla 
politicky prospěšná, kulturně a společensky zajímavá a pestrá, a přispěla k velkém u 
zájmu krajanů v Kanadě. Rád bych poděkoval naší předcházející imigraci z předváleč né 
doby a poúnorové po komunistickém puči v roce 1948, která přispěla k vítězství spojenců 
ve 2. světové válce a studené válce a pomohla nově příchozím po sovětské invazi po 
roce 1968. Jsme jim za to velice vděčni. Také my jsme se snažili pomoci těm, kteří přišli 
po nás v sedmdesátých a osmdesátých letech.

  Děkuji také všem spolupracovníkům ve Výkonném výboru a pobočkách za 
spolupráci a přeji nově zvolenému vedení  našeho Sdružení  mnoho úspěchů v další práci.

Miloš  Šuchma, předseda ČSSK
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Zpráva jednatele

Působím  především v oblasti školství, propagace, zachování českého  jazyka a české 
kultury. V roce 2019 se  nám  podařilo po  několika letech znovuotevřít Českou školu  v 
rámci školské rady Ottawa-Carleton. Otevřela se třída dětí, dospělých a středoškoláků. 
Tímto došlo  k  velkému obnovení české  komunity v  rámci  školy  a  pořádání českých 
kulturních akcí. V roce 2019 jsem  se  zúčastnila  metodického kurzu  českého  jazyka  v 
Praze,  díky kterému došlo k vzájemné inspiraci a propojení ostatních Českých škol ve 
světě. S kolegyní Jaroslavou Baconovou jsme se sešly s panem Jiřím Krátkým, se kterým 

jsme    společně   debatovali o   podpoře  krajanů v  zahraničí, jejich   možnostech   a  

distanční    volbě.  Zúčastnila  jsem  se   také  nĕkolika virtuálních debat   o  distančních 
volbách, které  nadále propagujeme.

Během pandemie také došlo k několika celosvĕtovým konferencím českých škol, kterých 
jsem  byla součástí.  V  roce 2020 začala  i  virtuální celokanadská spolupráce 
mezi všemi českokanadskými školami.

V neposlední řadě jsem systematicky pracovala na brožuře, objevování českých firem a 
následné kontaktování firem a poboček kvůli inzerci a zaslání příspěvků.

Děkuji moc  paní Barbaře  Sherriff  za  neustálou pomoc  a  poskytnutí materiálů. 

Tímto děkuji předsedovi, všem pobočkám za jejich příspěvky a podněty.

Lucie Koďousková, Jednatelka

Zpráva pokladní

Pokladní prezentovala finační zprávu  Ústředí, poboček a  počet  členů  v pobočkách. 
Zprávy byly odeslány všem  pobočkám  a  jsou revidovány nezávislým a profesionálním 
revizorem mimo ČSSK organizaci.

Helena Flacková, Pokladní
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MONTREAL 
Naše poslední schůze se konala 13. listopadu 2019 po Bazaru, který se uskutečnil 2. 
listopadu 2019. Naší další schůzí měla být Valná hromada koncem března 2020, která se 
už ovšem neuskutečnila kvůli pandemii. Výroční zprávy a schválení finančních zpráv byly 
Ústředí odeslány.Přes léto až do podzimu se podle možností scházeli senioři. Pak znovu 
nastala komplikovanější situace, byl odvolán Bazar i Mikulášská dětská besídka. Jelikož 
stále není povolené setkávání se většího počtu lidí, letošní Valná hromada se uskuteční 
přes Zoom 21. března 2021, kde předložíme finanční zprávy. 
Je potěšitelné, že Česká škola úspěšně pokračuje přes Zoom nadále i v těchto velmi 
ztížených podmínkách. Kateřina Kwasniaková dokonce začala konverzační kurzy pro 
dospělé a zdá se, že jsou zájemci. Též za Českou skolu podala návrh na nábor nových 
členů s tím, že Česká škola by dávala slevu zápisného pro žáky, jejichž rodiče jsou členy 
Sdružení, dále že by se vybíralo vstupné na dětské besídky, opět se slevou pro členy 
Sdružen í apod. Vítáme jejich iniciativu. 
Dobrovolnice Bazarového výboru uspořádaly akci ocenění seniorů a seniorek, aktivně se 
v minulosti zúčastňujících na přípravách různých aktivit a bazaru. Připravily a dodaly jim 
asi 20 balíčků vánočního cukroví s vánočním přáním, což udělalo seniorům velkou 
radost.V současné době máme kolem 52 členů, stav členů nadále upravujeme a 
ověřujeme a zdá se, že na některé členy nemáme spojení. Finální počet bude oznámen 
k příští Valné hromadě. 
Jako všichni ostatní se těšíme na normalizaci situace a doufáme, že k tomu brzy dojde, 
abychom se opět mohli scházet. 

Marie Fuchsová, Předsedkyně 
 

 

OTTAWA 
Od posledního kongresu v červenci 2019 se ottawská pobočka ČSSK výrazně rozrostla. 
Databáze odběratelů našich zpráv o krajanských aktivitách a příležitostných oznámeních 
obsahuje více než 200 registrovaných jedinců či rodin, které se pravidelně účastní našich 
komunitních akcí a činnost ČSSK plně podporují. 
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Stejně tak jsme zaregistrovali nárůst dotazů na členství, možnost aktivního zapojení do 
činnosti ČSSK a více dostupných informací z ústředí či zprávy z posledního kongresu na 
webových stránkách. Noví zájemci o členství by uvítali elektronické přihlášky a informace 
o členských poplatcích online. Takové zjednodušení procesu přijímání nových členů by 
mohlo značně oživit nejen ottawskou, ale i celokanadskou členskou základnu. 
Členové ottawské pobočky ČSSK se aktivně účastní debaty o možnosti korespondenční 
volby pro Čechy včetně virtuálních debat se zástupci MZV organizovaných spolkem 
Chceme volit distančně. 
Chtěli bychom připomenout, že na konci roku 2019 začala v Zahradě provincií a teritorií 
(Garden of the Provinces and Territories) stavba základů dlouho očekávaného Památníku 
obětem komunismu, na který přispěly jak jednotlivé pobočky, tak ústředí ČSSK. 
Vzhledem ke zpoždění stavebních projektů v důsledku pandemie však postavení 
Oblouku paměti do rohu zahrady s výhledem na Knihovnu a archiv Kanady (Library and 
Archives Canada) stále neproběhlo. 
Překvapivě vysoká účast na naší Mikulášské besídce v prosinci 2019 společně s 
úspěšným startem nového českého programu pod ottawskou školskou radou svědčí o 
nesporném oživení zájmu o českou kulturu a jisté obnově krajanského života v Ottawě. 
Česká škola Ottawa/Ottawa Czech School (ČŠO) 
ČŠO navazuje na práci bývalé české třídy pro mladší žáky, která však před lety zanikla. 
K jejímu obnovení došlo díky práci dobrovolníků, nových členů ČSSK a zájmu příslušníků 
ottawské krajanské komunity. 
Za podpory konzulky Mileny Levíčkové věnovala nová členka ottawské ČSSK Jaroslava 
Baconová rok 2019 propagaci sobotní školy, náboru prvních žáků a přípravě nového 
programu. V září 2019 tak byla v Programu výuky světových jazyků Školské rady Ottawa-
Carleton (ILP OCDSB) otevřena malotřídka pro mladší žáky a třída pro středoškoláky a 
dospělé. Ve středoškolském programu (180 hodin/rok) je tak úplně poprvé možné 
studovat češtinu ve tříletém cyklu jako volitelný předmět a jako zájmový jazykový kurz v 
rámci vzdělávání dospělých. 
Během školního roku 2019/20, kdy se ve třídách sešlo celkem 27 studentů, založily 
učitelky programu Jaroslava Baconová a Lucie Koďousková společně s předsedou ČSSK 
Davidem Benešem Českou školu Ottawa, navázaly úzkou spolupráci s ottawskou 
pobočkou ČSSK a škola se stala součástí komunitního a kulturního programu pobočky. 
Ve školním roce 2019/20 a 2020/21 poskytla Ottawská pobočka ČSSK nově založené 
škole finanční podporu, a to ve výši $300.00 a $569.40 CAD. Škola tak mohla nakoupit 
první pedagogické pomůcky a učebnice, materiál na vánoční a velikonoční aktivity a 
zaplatit online výukové nástroje pro zajištění úspěšné distanční výuky. Pod záštitou ČSSK 
podala ČŠO žádost o peněžní dar pro krajanské spolky na MZV, a stejně tak na MŠMT. 
Na překlenutí doby do udělení grantu poskytla ottawská ČSSK půjčku ve výši $1200, 
který je dnes ČŠO schopná splatit díky oběma uděleným grantům, jak z MŠMT, tak z 
MZV. 
Ve školním roce 2020/21 má ČŠO již tři třídy s aktivní studentskou populací všech věků 
(celkem 45 studentů). Učitelem nové třídy se stal David Beneš. Díky online výuce se 
podařilo třídy otevřít i pro studenty z Montrealu a Guelphu. Základní stupeň tím bylo 
možné rozdělit na mladší a starší studenty, od příštího roku má škola v plánu zajišťovat 
výuku i pro děti, které se učí češtinu podle českých učebních osnov. 
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V létě 2020 se zakladatelky školy, Jaroslava Baconová a Lucie Koďousková, zúčastnily 
Kurzu metodiky českého jazyka pro učitele z krajanských komunit, který pod záštitou MZV 
a MŠMT pořádal Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy (ÚJOP UK) v 
Praze. V letošním roce posílá ottawská ČSSK do výběrového řízení pět přihlášek 
potenciálních učitelů a dobrovolníků našeho nového jazykového a kulturního programu. 
Vedle pravidelné sobotní výuky vystoupili žáci ČŠO v prosinci 2019 na pravidelné 
Mikulášské, v letošním roce učitelé začleňují do online výuky oslavy tradičních svátků. 
Děti i dospělí se zúčastnili workshopu s ilustrátorkou Lucií Lomovou. Besídek se účastní 
i další členové komunity a několikrát je na pozvání učitelů navštívili představitelé ZÚ ČR 
v Kanadě. 
S pomocí dobrovolníků má dnes škola svoji webovou stránku, nové logo a udržuje velmi 
aktivní facebookovou stránku. Díky soustavnému pěstování kontaktů s krajanskými 
organizacemi a českými školami se Lucii Koďouskové podařilo navázat dnes už 
systematickou spolupráci s časopisem pro děti žijící v zahraničí Krajánek ve světě a ČŠO 
se stala kanadským kontaktním zdrojem pro další spolupráci. 
Jedním z pilířů výchovně-vzdělávacího programu nové ČŠO je spojení studentů s širší 
komunitou s českými kořeny. Zakladatelé školy proto od srpna 2020 pracují na projektu 
Česko-kanadské krajanské knihovny/Czech Canadian Heritage Library: Paměť česko-
kanadské komunity v knihách.  
Česko-kanadská krajanská knihovna/Czech Canadian Heritage Library: Paměť 
česko-kanadské komunity v knihách. 
Současná krajanská komunita v Kanadě se nachází v okamžiku přerodu. Odcházejí její 
zakladatelé a v jejich řadách převládají představitelé druhé a třetí generace. Horší či velmi 
základní znalost češtiny jim ztěžuje přístup k českému kulturnímu dědictví, o které ale 
stále jeví zájem. Cílem projektu je tedy založení knihovny, jejíž sbírka bude sestávat z 
knih, které kolují v ottawské komunitě českých emigrantů i Kanaďanů s českými kořeny. 
Tato knihovna bude sloužit nejen jako zdroj četby a výpůjček, ale také jako archív paměti 
české imigrace do Kanady a jako platforma prohlubování pocitu sounáležitosti a zdroj 
udržování vztahů pro nové generace. 
Vypůjčování a katalogizace knih představuje jen zlomek činnosti knihovny. Od září 2021 
plánuje ČŠO ze sbírek organizovat veřejné tematické výstavy a přednášky (jak online, 
tak fyzicky), které budou představovat vazby mezi kanadskými krajany a jejich domovinou 
prostřednictvím knih, které si přivezli s sebou a které se rozhodli zachovat mnohdy po 
desetiletí. 
Součástí projektu je také vytvoření sbírky překladů české literatury do angličtiny a do 
francouzštiny a jejich originálů. Jejím cílem bude oslovit ty členy česko-kanadské 
komunity, kteří již neovládají češtinu. Spojení překladů a originálů navíc poslouží jako 
zdroj jazykové výuky. 
Učitelé školy a další dobrovolníci nad realizací projektu pracují od srpna 2020. David a 
Glenda Benešovi již zkatalogizovali prvních tisíc knih věnovaných krajany či darovaných 
z knižních rezerv Masaryk Memorial Institutu (MMI). Vedlejším aspektem této svého 
druhu putovní knihovny je její komunitní ráz. Knihy jsou prozatím rozmístěné u učitelů 
ČŠO, časem by měli přibýt noví „hostitelé“ jednotlivých tematických sbírek. 
Za realizační tým seznámila Jaroslava Baconová v dubnu 2021 s projektem velvyslance 
ČR Bořka Lizce a konzulku Milenu Levíčkovou, kteří poté se zástupci školy diskutovali o 
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možnosti využití Knihovny Josefa Škvoreckého na ZÚ Ottawa k pravidelným čtenářským 
setkáním. 
Závěrem 

Není pochyb, že ottawská česká komunita v současné době prožívá jisté oživení, od 
zvýšení počtu účastníků na našich pravidelných akcích, aktivní účast na debatách 
sdružení Chceme volit distančně, po úspěšný start České školy Ottawa a projekty, které 
pod záštitou ČSSK učitelé školy a dobrovolníci připravují. 

David Beneš 
Předseda pobočky 

 

Vánoční virtuální setkání 

 
Workshop s paní ilustrátorkou Lucií Lomovou 
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TORONTO
Pokračujeme od posledního kongresu v r. 2019, který se konal právě u nás, snad se 
zdarem.
Na konci r. 2019 se pobočka podílela na přípravě oslav 95-tin bývalého předsedy Josefa 
Čermáka. Bylo to formou koncertů a projevů, kde jsme mj. vyzvedli 80. výročí ČSSK.
Přišel rok 2020 a pandemie Covidu, a s tím i nebývalá drakonická opatření a omezování. 
Ta dala krajanským komunitám poslední ránu.
Už podruhé se nekoná Český a slovenský den na Masaryktownu, tradiční červnový 
piknik, kam se po sedm desetiletí sjížděli krajané. Koncerty Nokturen (pořadatel náš člen 
dr. Miloš Krajný) byly online. Nové divadlo, které mělo oslavit 50 let trvání, mlčí už rok. 
Ale zpět k ČSSK. Hned na začátku r. 2020 jsme ztratili tři členy. Mezi nimi naši jednatelku 
Věru Kohoutovou, která podlehla zákeřné nemoci. Byla zároveň redaktorka ctihodnýc h 
novin Nový domov a jedna z nejpracovitějších činovníků v komunitě. Velmi nám schází. 
Doufáme, že vydavatelé ND, tj. Masarykův pamětní ústav v Torontu (MMI), najmou 
redaktora a že čtrnáctideník opět bude vycházet. I druhá torontská publikace Satelit 
(vydavatel náš člen Aleš Březina) vychází online.
Dále jsme nemohli uskutečnit naplánovanou oslavu 80-tin pro dvě významné osobnosti - 
naši bývalou předsedkyni Radmilu Locher-Jeřábkovou a celokoanadského předsedu 
Miloše Šuchmu.
Pobočka stihla pořádat valnou hromadu v březnu 2020 v hale kostela sv. Václava. Výbor 
zůstal víceméně stejný. Navzdory neveselé situaci, kde se najednou ocitáme bez 
tištěných krajanských novin, ba i bez duchovního pastýře – kněz Ján Čukáš ze Sv. 
Václava se nemůže vrátit z pobytu v České republice – jsme ve styku a snažíme se být 
relevantní.
V říjnu jsme na výzvu českého velvyslanectví v Ottawě spolu televizí Nová Vize natočili 
zdravici pro online přenos, který velvyslanec Bořek Lizec vytvořil na oslavu 28. října a 
konce 2. světové války. Náš příspěvek, kde jsme zdůraznili proč je důležité vznik
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Československa slavit, sice nebyl zařazen, ale byl odvysílán v krajanském televizním 
vysílání Nová Vize. Producentka Markéta Slepčíková je rovněž předsedkyně pobočky.
A zlatým hřebem naší činnosti byla televizní dramatizace Na skok k našim pohanským 
Slovanům (scénář Olga Turoková a Sona Pevná, rovněž členky výboru). Účinkoval téměř 
náš celý výbor za režie O. Turokové, ve spolupráci s Novou Vizí. Dramatizace pojednává 
o jednotlivých staroslovanských bozích, je proložena hranými scénkami a vyprávěním . 
Filmovali jsme venku, převážné na krásném Masaryktownu (za tuto možnost děkujem e 
MMI). Situaci dále stěžoval Covid: nemožnost scházení se v uzavřených prostorách, 
nákupu kostýmů a rekvizit, apod. Ale nakonec vzniklo velmi hezké poučné dílo, vizuálně 
poutavé. Dramatizace byla v březnu t.r. odvysílaná na Nové Vizi. Plánujeme repríz u 
opatřenou anglickými titulky. Děkujeme za grant MZV ČR. S velvyslanectvím máme 
dobrou spolupráci, např. pomáháme propagovat jejich akce mezi naším členstvem.
Se stejným týmem už chystáme pokračování – o příchodu křesťanství.
Chceme důstojně připomenout 400. výročí popravy 27 Českých pánů, důsledek to 
potlačeného stavovského povstání a prohrané bitvy na Bílé Hoře. Domníváme se, že 
pietní akt na Masaryktownu  bude možný i za lockdownu. Budeme se taky snažit o lepší 
spolupráci s jinými spolky zde v Torontu, např. s MMI.

B.S herriffová za Výbor pobočky

KITCHENER – WATERLOO – GUELPH
V důsledku COVID – 19 všechny pravidelné akce byly zrušeny včetně výroční schůze, 
která byla stanovena na 26. března 2020. Naše akce je limitovaná na vydávání časopisu 
Dobrý Den, který vychází pravidelně čtvrtletně. I to je obtížné, protože se redakčné rada 
nemůže scházet pohromadě. Poslední výborová schůze se konala 13. října na Zoom :
Výbor zůstává ve stejných funkcích jako v r. 2020; Členské příspěvky zůstávají $15. 
Zvýšení je nevhodné z důvodu COVIDu.; Česká škola nemá učitelku a Slovenská škola 
funguje pouze virtuálně. Z důvodu pandemie jsme plně nevyužili finanční dar od České 
vlády. Částka $ 484.43 bude převedena na naše akce v r. 2021. Zúčastnili jsme se oslav 
28. října organizovaných Českou ambasádou. Rozeslali jsme mezi naše členy 50 výtisků 
novin, poslaných velvyslanectvím, a poslali jsme několik fotografií z našeho krajanského 
života, které byly částí TV programu vysílaným k výročí svátku České republiky.

Ludmila  Dejmek, Předsedkyně

WINNIPEG
Výroční členské schůze (v březnu 2021) vzhledem k nouzovým opatřením souvisejícími 
s COVID-19 epidemií se nekonala. Zápis byl sepsaný předsedkyní Mishou Gogelovou a 
elektronicky  rozeslaný  mezi   členy výboru (Členka výboru M. Bučková byla s obsahem
zápisu obeznámena telefonicky).  Výbor  zápis  přijal. Výboru se v roce 2020 nepodařilo 
sejít ale kontakt udržujeme telefonicky.
V roce 2020 odbočka vedla 15 členů. S přibývajícími roky se také zvyšuje průměrný věk 
našich  členů.  Ale  ještě  stále  se  mezi  námi  drží  předsevzetí  existenci  odbočky  ve 
Winnipegu  udržet.  Tím  se  nám  daří  udržovat  kontakt  s  krajany  stejného  smýšlení 
přes  celou Kanadu.



 

               
              
             
         
            

             
            

           
 

        
         

             
            

           
         

                
            

      
 

     
 

 

 
            
           

     
              

              
                

      
               

           
 

           
              
          

          
      
           

          
              

         
          

             
            

        

62

Co se počtu členů týče, jsme asi nejmenší odbočka v Kanadě. I přes snahu odbočky 
zvýšit členské řady náborem nových členů se situace moc nemění. Ba naopak, jak je 
vidět, ve Winnipegu se situace horší. Pro nás největší kompetice pro nábor novýchčlenů 
je krajanská organizace Canadian Czech-Slovak Benevolent Association (CCBA), která 
vlastní budovu se společenskou místností a pravidelný provoz baru s českým 
občerstvením. Plusem je fakt, že dnes již ani jedna organizace nemá dost dobrovolníků 
na pořádání akcí sama po svém, a tak velice dobře spolupracujeme dohromady. Bohužel 
i tato organizace byla donucena utlumit provoz souvisejícími s COVID-19 epidemií.
Během roku předsedkyně Misha Gogelová reprezentovala odbočku na 
videokonferencích výkonného výboru. Provoz Honorárního konzulátu ČR ve Winnipegu 
se zaběhl velmi dobře a služby fungují i přes potíže s epidemií. Publikaci Pramen/Riečka 
jsme vydali loni dvakrát. Nábor na post nového editora se zatím  nesetkal s úspěchem, 
ale doufáme, že se nám podaří další vydávání.
Celkové jmění odbočky k 31.13. 2020 $ 1499.51

Vřelý dík patří všem členům výboru za všechnu práci a hlavně pak za důvěru v naší 
organizaci a práci vykonávané celostátně pro dobro našich krajanů a dobré jméno 
České republiky a Slovenska v Kanadě.
Zapsala,

Misha Gogela, Předsedkyně, Winnipeg 17.03.2020

            
           
   
              
              
                
    
               
           

           
              
          
          
     
           
          
               
         
           
             
            
       

            
           
   
              
              
                
    
               
           

           
              
          
          
     
           
          
              
         
           
             
          

         

CALGARY
Vzhledem k opatřením kanadské vlády ohledně viru COVID 19 byly zrušeny veškeré 
plánované kulturní a společenské akce. Výroční schůze členstva 26.3.2020 byla zrušena 
a odložena na neurčito.
Bohužel nebylo tomu jinak i na inzerovaný oběd 2.5.2020 „Welcome Spring Lunch „ na 
kterém jsme si chtěli připomenout 75. výročí skončení 2. Světové války v Evropě. Situace 
s virusem se nezlepšila – takže výbor se ani ve 2. pololetí nesešel a komunikace byla 
pouze po telefonu nebo elektronicky.
V polovině července Michal Kellner vyplnil a odeslal formulář na MZV s žádosti o finanční 
příspěvek na projekt Vydávání krajanského časopisu „Calgarské Listy“ a 68. Kongres 
ČSSK.
3. října 2020 bylo uskutečněno krátké setkání s předsedou sousedské edmontonské 
pobočky. Proběhla diskuze o naší práci ve spolku a hlavně o Kongresu v Calgary. 
Předseda Edmontonské pobočky velice vstřícně nabídnul pomoc při zajištění tohoto 
významného a důstojného celokanadského jednání. Do Edmontonu bylo pro informaci 
předáno několik starších výtisků Calgarských Listů.
Virtuální schůze VV se konala 17.10.2020, které se za Calgary zúčastnila 
místopředsedkyně Božena Kellnerová. Hlavním bodem jejího referátu bylo oznámení o 
konání 68. Kongesu ČSSK v Calgary ve dnech 4.-6. června 2021. Osobní návštěva 3 
členů spolku zajistila ubytování delegátů v Hotelu Sandman Inn 
(www.sandmanhotels.com). Jednací místnost členů, delegátů a hostů i na sobotní večeři 
spojenou s hudbou a tancem calgarské oblíbené skupiny "Jana&Danny" pro 120 hostů je 
zajištěna. Páteční podvečerní (17.00 hod) setkání delegátů se uskuteční v baru hotelu.
15 pokojů a jednací místnosti jsou rezervovány do 1.5.2021.



 
 

Jak výše uvedeno situace s pandemií Corona viru se do konce roku nezlepšila. Pro 
striktní předpisy s nařízeními jako zákaz setkáváni - stávající komunikace výboru stále 
probíhala pouze telefonicky.  

Na další virtuální schůzi VV konané dne 7.2.2021 vzhledem ke zhoršující se situace 
Covidu 19 a pandemie bylo předsedou M. Šuchmou doporučeno a projednáno zrušení 
fyzického 68. Kongresu ČSSK v Calgary. Video Kongres se bude konat v sotobu 5.6.2021 
v 16.00 ET.  

I přes tyto potíže se podařilo redakční radě vydat pro naše čtenáře a předplatitele letošní 
poslední číslo Calgarských Listů manžely Kellnerovými. Do tohoto prosincového výtisku 
Calgarských Listů bylo vloženo a odesláno členům ČSSK dvě desítky publikace z 
Velvyslanectví v Ottawě Czech & Canada - 75th Anniversary of the End of World War II. 

Čtvrtletník seznamuje krajany s programem nejenom naší pobočky, ale na požádání 
inzeruje různé akce České Školy, Katolické mise a v neposlední řadě i České obchodní 
komory, se kterými naše pobočka úspěšně spolupracuje.  
Stávající členové výboru ČSSK dobrovolně a nezištně pracují a snaží se organizovat 

kulturní akce se snahou udržet naši společenskou komunitu pohromadě co nejdéle. Na 
požádání poskytujeme pomocnou ruku všem, kteří nás o to požádají. 
Březen 2021  

Božena Kellnerová, Předsedkyně 
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EDMONTON
V tomto roce, byla  naše činnost  významně ovlivněna  Covid-19 restrikcemi.
Naši  organizaci  se podařilo  uspořádat 5 mítinků  včetně AGM,  který  proběhl 15. března 
2020 a byl zvolen nový 10 členný výbor. Prezident pobočky  nebyl přítomen  a tudíž nebyla 
předložena  zpráva  o  činnosti  pobočky  za rok 2019.  Místopředseda  organizace  stručně 
seznámil  členy  o  událostech,  které  proběhly.  Dále  byla  předložena  finanční  zpráva, 
nebyla  však úplná  a chyběly potřebné dokumenty.  Bylo rozhodnuto  ustanovení ”Internal 
Audit  Committee” která  prověří  všechny finanční aktivity.
Kontaktovali  jsme Calgarskou pobočku  a nabídli  jsme pomoc při organizování  Kongresu 
ČSSK Kanada  v Calgary.
Z dalších  plánovacích  aktivit, které  jsme měli naplánované  a nebylo  je možné uskutečnit 
byl sraz krajanů,  kde jsme  jsme si spolu s SVU Edmonton (Společnost pro vědu a umění)
chtěli připomenout 102. Výročí  vzniku  Československa.  V prosinci tohoto  roku  jsme měli 
uspořádat  se Slovenskou  organizací  Mikulášskou  zábavu  pro děti  a také Vánoční  piknik, 
který  tradičně pořádáme  každý rok a těší se velké  oblibě  mezi našimi č leny.
Proběhla  telekonference  s Vancouverskou  pobočkou,  na  které  jsme  si  vyměnili 
zkušenosti v práci s dětmi.

20.  prosince 2020 jsme  uspořádali 1.  Virtuální  shromáždění  naší  pobočky,  bohužel  za 
malé účasti. Kromě 6 členů výboru  se ho zúčastnilo pouze 8 členů, (členská základna 54 
členů).
Plánované  akce  v  kasinu,  ze  kterých  nám  jsou  přidělovány  finanční  částky,  byly  opět 
zrušeny (už 3x) - Covid.
Na březen 2021 plánujeme AGM,  na kterém by měl být zvolen  nový  výbor.

Petr Šípek, Předseda



 

VANCOUVER 
Cieľom podujatí organizovaných v našej komunite je uchovať tradície z krajín nášho 
pôvodu v multikultúrnom meste ako je Vancouver, tiež spájať ľudí a umožniť im stretnutie 
v príjemnom prostredí. Veľká vďaka pri uskutočňovaní nasledovných akcii patrí 
Ministerstvu zahraničných vecí Českej republiky a Úradu pre Slovákov žijúcich v 
zahraničí za ich finančnú podporu a hlavne našim dobrovoľníkom. 
Žiaľ, naše hlavné akcie (ČSSK ples, Vianočný bazár, veľkonočné dielne pre deti, 
Eurofestival, Rozprávkový les) sme museli zrušiť. Aby sme splnili reštrikcie ohľadom 
COVID-19, tak sme sa v rokoch 2020/21 zamerali na tri oblasti: 
1. vydávanie časopisu Zpravodaj na propagáciu našej organizácie a našich akcií; 
2. organizovanie akcií pre deti a dospelých online prostredníctvom Internetu; 
3. organizovanie akcií v prírode, tak aby boli dodržané reštrikcie ohľadom COVID-19. 
Princíp akcií v prírode bol rovnaký, len sme menili tému akcie. Zaobstarali sme si 
laminátovací prístroj, vybrali sme vhodný priestor v prírode, pripravili obrázky s otázkami, 
ktoré sa vytlačili a zalaminátovali. Pripravili sme mapku s umiestnením jednotlivých 
obrázkov. Mapka sa rozoslala prostredníctvom e-mailu a v deň akcie sa pripravené 
obrázky ráno rozvešali na lesnom chodníku.Cez deň mohli účastníci akcie chodník 
kedykoľvek prejsť a poslať nám odpovede na otázky cez e-mail. Večer sa obrázky 
pozbierali a vyhodnotili odpovede. 
Vydávame 4 čísla časopisu Zpravodaj ročne. V časopise Zpravodaj uverejňujeme 
príspevky našich členov a priaznivcov, propagujeme našich akcie v našej komunite a 
môžete v ňom nájsť aj ohlasy k našim podujatiam. 
V lete sme uskutočnili členskú schôdzu vo vonkajších priestoroch, v parku pri Burnaby 
Lake a aj online prostredníctvom video konferencie. Doplnkovým programom schôdze 
bola náučná vychádzka. Pozdĺž chodníka sme vyvešali obrázky slovenských a českých 
hradov a zámkov. Keďže toto malo dobrú odozvu, takúto náučnú vychádzku sme 
opakovali ešte dvakrát a spojili sme ju aj s obrázkami z rozprávok poskrývaných na lúke. 
Deti a dospelí počas vychádzky “Po slovenských a českých hradoch, zámkoch a 
rozprávkach“ zodpovedali na priložené otázky a odpovede nám zaslali mailom. Detskí 
účastníci a najlepšie odpovede dospelých získali odmenu. Rozprávková časť bola 
pripravená v spolupráci s členmi Bábkového divadla pod Oravským zámkom. 
Česko-Slovenská Trivia posedenie v prírode bolo tiež v lete usporiadané pre krajanov v 
Kellowni. Po letnom uvoľnení sme očakávali, že na jeseň nastane ďalšie rušenie reštrikcií 
a my sa vrátime k nášmu obvyklému ročnému programu. Opak však bol pravdou. Silné 
obmedzenia, keď sa nemohli stretávať ani rodiny, prerušili aj naše plány. 
V zimnom období nás rodičia opakovane oslovovali ohľadom Mikuláša pre deti. Po 
mnohých úvahách a spoločných diskusiách vo výbore sme sa rozhodli urobiť dve akcie – 
v parku a online. V parku sme opäť rozvešali obrázky, ktoré hovorili o našich vianočných 
tradíciách a k tomu rôzne vianočné ozdoby, ktoré mali deti hľadať. Počasie nám vyšlo a 
od rodičov sme mali veľmi peknú odozvu. Mikuláš, anjel a čert sa prihovoril deťom aj 
online. CSSK Mikuláš si pripravil príhovor pre deti zo Slovenskej školy, prekvapil deti z 
folklórneho súboru Sláviček na ich Zoom tréningu a spolu s anjelom a čertom sa 
individuálne porozprávali s prihlásenými deťmi. 
Koncom decembra 2021 sme pripravili ďalšiu náučnú vychádzku v parku s témou 
kresťanských Vianoc v spolupráci s Farnosťou Cyrila a Metoda v New Westminster. 
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Počas januára 2021 sme spolu s folklórnym súborom Slávik urobili online výstavu 
maľovaných kamienkov. 
Vo februári a marci 2021 sme vyhlásili literárnu súťaž Hora dušu povznáša. Deti a dospelí 
nám majú možnosť poslať vlastnú tvorbu poézie, alebo preklad slovenskej básne do 
angličtiny, alebo veršované pozdravy k sviatkom. 
Uskutočnili sme tiež tri kolá českej a slovenskej hudobnej bingo trivie. Cez Zoom sme so 
skupinami ľudí počúvali našu populárnu hudbu a súťažili. Vďaka dobrej odozve v takýchto 
Zoom súťažiach hodláme pokračovať. 
Pre členov nášho združenia sme spoločne s MarikArts uskutočnili Zoom kurz základov 
práce s Poverpolom a Poverplastom. Účastníci počas kurzu vytvorili sošku “Goralský 
muzikant”. 
Podporili sme deti zo Slovenskej školy vo Vancouveri, aby sa mohli zúčastniť celosvetovej 
súťaže "Fairytales From Around The World 3" - "Rozprávky z celého sveta 3" v 
slovenskom jazyku. Projektu sa zúčastnilo 17 detí a dosiahli vynikajúce výsledky a 
víťazné príspevky budú publikované v knižnej podobe. Sme na nich veľmi hrdí ako 
prezentovali slovenský jazyk v celosvetovej súťaži. 
Na veľkonočný pondelok sme pripravili akciu v parku. Tentokrát sme pozdĺž chodníka a 
na lúke rozvešiali veľké obrázky maľovaných vajíčok. Obrázky malých vajíčok boli ukryté. 
Deti dostali zápisníky s ceruzkami, do ktorých mali obrázky malých nájdených 
vyzdobených vajíčiek odkresliť. Táto akcia bola organizovaná v spolupráci s folklórnym 
súborom Slávik. 
O akcie Českého a Slovenského združenia v Kanade, pobočka Vancouver je celoročne 
veľký záujem. 
Nemohli by sme ich usporadúvať bez dobrovoľníkov, vrátane výboru vancouverskej 
pobočky ČSSK, ktorý je tiež tímom dobrovoľníkov. 

Pavol Križka, Předseda 
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YUKON
14. května 2021 došlo k potvrzení založení nové, nejsevernější a nejzápadnější pobočky 
ČSSK na Yukonu. Náš výbor tvoří 7 členů. Koncem února tohoto roku jsem dostal zprávy 
od p. Miloše Šuchmy a Libora Ptáčníka – doteď vlastně nevím, jak se stalo, že 
kontaktovali Sonu Najmanovou v Dawson City, která jim o mě řekla. Pověděli mě o 
existenci ČSSK, o kterém jsem do té doby neměl ani tušení; jsme u nás na severu dost 
odtrženi od civilizace. Oslovili mě s výzvou, zdali bychom nechtěli založit pobočku na 
Yukonu. Protože jsem o založení něčeho podobného na Yukonu poslední tři roky 
přemýšlel, rád jsem se té myšlenky chytnul. Oslovil jsem své známé a přátele V Dawson 
City a Whitehorse. Čeští krajané v Dawson City byli k myšlence spíše vlažní, ale za 
pomoci Vlasty Adama ve Whitehorse se nám během května podařilo dát dohromady pro 
začátek sedmičlenný výbor a několik potenciálních zájemců o členství. Jelikož v Dawson 
City žije odhadem asi 25 Čechů (asi 2% místní populace!) a ve Whitehorse asi 100, 
doufáme a těšíme se, že by se nám je mohlo podařit nadchnout a zapojit do společných 
aktivit.

Patrik Pikálek,  Předseda
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VOLBA  VÝKONNÉHO  VÝBORU

Výkonný  výbor  byl zvolen  ve  stejném  složení  s výjimkou předsedy  a  jednatelky. 
Jednatelkou  se stala Lucie Koďousková.
Dosavadní  předseda Miloš Šuchma  se  po  desetinásobném  zvolení  předsedou  vzdal 
funkce a byl  zvolen jako  čestný předseda a člen Výkonného  výboru. Novou  předsedkyní 
byla  zvolena Misha Gogelová  z Winnipegu. Blahopřejeme!





Ohlédnutí�za�loňským�kongresem�v�Torontě��

Některé� vizuální� vzpomínky� na�67.�kongres� 5.�-�7.�července�2019�v�Torontě.�

Výkonný�výbor�ČSSK�

�
Generální�konzul�v�Torontě�Ivan�Počuch�v�

rozmluvě��s�předsedou�ČSSK�Milošem�Šuchmou�

na�banketu�v�hotelu�Novotel�

�
Tajemnice�ČSSK�Barbara�Sharriffová�přijímá�

Masarykovu�cenu�na�banketu.�

�
�
�

Místnost�s�návštěvníky�banketu,�kde�se�dost�
tancovalo�

�
Miloš�Šuchma�při�projevu�
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Brožuru�vydalo�
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Příprava�a�grafická�úprava:�

Lucie�Koďousková,�Erik�Nattkemper,�Barbara�Sherriff�
Inzerce�

Lucie�Koďousková�
Titulní�s trana�
Libor�Ptáčník�
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Ústředí� Českého�a�slovenského�sdružení� v�Kanadě� děkuje�všem, kteří�se� podíleli�na� přípravě� a� výrobě� 
kongresové� brožury.Děkujeme� také� těm,� kteří� f inančními� dary� podpořili� tuto� snahu a� pomohli� tak� 
úspěšnému� sestavení� této� brožury, a� také�těm,� kteří� nás� podpořili� prostřednictvím� inzerce. Bez� Vaší� 
podpory,�drazí�přátelé,�bychom�nemohli tuto�tradiční�publikaci�vydat.

ČESKÉ�A�SLOVENSKÉ�SDRUŽENÍ V�KANADĚ


