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Saint Nicholas at 
Masaryktown in 
Toronto
On Sunday, December 4th, we all gathered to 
celebrate St. Nicholas at the Prague restaurant 
in Masaryktown. The air was filled with 
excitement. Parents and grandparents joined 
us with little ones to celebrate one of the Czech 
communities most popular events.
The event started with the arrival of St. Nicholas, 
followed by an Angel and the Devil. Some 
children were a bit scared but most were 
really excited about the tradition. The children 
at the Prague restaurant were really brave. 
It helped that the angel was close by and the 
devil wasn’t that bad at all, after all, since she 
was entertaining and smiling at the children. 
Children were singing songs, and saying rhymes 
in English but also in Czech. We could see on 
the faces of their parents and grandparents 
how proud they were of them. Some even 
shed a tear at how touched they were by the 
performance. All our children were very good 
this year and received an advent calendar and 
a loot bag. The celebration was wrapped up 
with Christmas carols and performances of 
traditional Czech kid‘s dances. Children from 
our Toronto Czech school practiced Christmas 
carols and dances to perform for their families. 
Both the in-person and online classes practiced 
hard since the beginning of the school year. 

CZECH EVENTS

Saint Nicholas in Montreal
Sunday 4 December 2022 was a special day for the children of the Czech 
and Slovak community in Montreal. Saint Nicholas together with a beautiful 
Angel and a scary Devil came to visit them. The event attracted 79 people 
with one family arriving all the way from Ontario! Saint Nicholas talked to 
every child about their good and bad deeds and rewarded them with pres-
ents. Luckily all children were so good this year that there was no need for 
the Devil to take them away! Most children also agreed to sing or recite in 
Czech, for which they got an extra present from the Angel. It was a lovely 
afternoon with traditional Czech Christmas music, poems and food, that for 
a while we all forgot that we were so far away from our native country. Merry 
Christmas to everyone, let‘s keep the magic alive! 

▲  Saint Nicholas in 
Montreal
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Vážení a milí čtenáři,
Moc mě těší! Jmenuji se Klára Galová a jsem nový editor pro Nový Domov. Narodila jsem se v Plzni, vyrůstala v Sušici na Šumavě a 
posledních 10 let před odletem do Toronta jsem žila v Praze. Zhruba po roce a půl zde v Torontu mě cesta zavedla až do MMI k této 
pozici. Moc se těším na naši spolupráci, na všechny z Vás, které potkám a na příběhy, které si poslechnu. Miluji příběhy. Miluji potká-
vat zajímavé lidi. Je to pro mě vždy obrovská inspirace a motivace k tomu jít dál a hlouběji i ve svém životě. Už jako malá holka jsem 
milovala pozorovat lidi. Pamatuji si, když jsme čas od času s rodiči a bráchou cestovali vlakem, vždy jsem si na nádraží užívala ruch 
lidí pulzujících po nástupištích a ve vlakových halách. Za každým se schovával nějaký příběh. Stačilo se pozorně dívat a naslouchat. 
Jsem marketing a public relations manager. K tomu mě myslím dovedla přesně tato vášeň ve spojením s tím, že mě vždy fascinovala 
média, ve kterých jsem se chtěla nějakým způsobem angažovat, netoužila jsem ale například být vidět na televizních obrazovkách. 
Přes různé manažerské pozice, ve kterých jsem získala mnoho zkušeností jsem cítila, že mi chybí kreativní složka, a proto public 
relations a marketing manager, byla po čase hledání, jasná volba. Začala jsem v malé agentuře a po pár letech se přesunula, jak se 
říká, na volnou nohu. V marketingu a médiích se pohybuji zhruba 10 let, za tu dobu jsem měla možnost potkat obrovské množství za-
jímavých, inspirativních a skvělých lidí z různých oblastí. Spolupracovala jsem s klienty ze všech možných oborů od módy, kosmetiky, 
gastronomie, vinařství, přes hudbu až k investicím. Krom své práce mám i další koníčky, k těm nejoblíbenějším patří zdravý životní styl, 
fitness, cestování, kultura, hudba, knihy a filmy. 
V tomto čísle jsem pro Vás připravila malé překvapení ve formě vánočního speciálu s českými recepty od nejznámějšího českého 
pekaře a cukráře Josefa Maršálka. Nový sloupek Important pieces of advices about renting and buying real estate with Veronika. 
Tento sloupek je inspirovaný mou osobní zkušenost po měsících hledání bydlení po příchodu do Kanady, měl by pomoci se zorien-
tovat nejen nově příchozím, ale i vám, kteří zde již žijete a plánujete se například stěhovat, pronajmout, koupit nebo například prodat 
nemovitost. Pokud budete mít jakékoliv dotazy z této oblasti, neváhejte mi je zaslat a určitě je v průběhu dalších čísel zodpovíme. 
Dozvíte se také jak proběhl Mikuláš a letošní rok na českých školách. Určitě si také přečtěte inspirativní rozhovor s mladým českým 
hokejistou, Adamem Poláchem, který získal angažmá v kanadském hokejovém klubu Meaford Knights, děkuji Herbe za tip! A díky i 
Tobě, Moniko, že máme možnost nahlédnout do MMI na Floridě.
Vážení čtenáři, ale i členové MMI, samozřejmě i jakékoliv vaše příspěvky a náměty jsou vítány. Pokud máte chuť napsat pro Nový 
Domov něco zajímavého nebo máte nějaký tip, kdykoliv mě můžete kontaktovat na novydomoveditor@gmail.com, budu za to moc 
ráda.
Děkuji za vaši pozornost a zájem o vydávání Nového Domova. Přeji Vám všem nádherné prožití vánočních svátku a úspěšný vstup 
do roku 2023!
Klára

EDITOR’S LETTER

MMI is offering an exciting opportunity for 
someone to help plan and implement our 75th 
Anniversary Event in June 2023 when we will 
be holding a Czech and Slovak Festival to 
celebrate the purchase of our 22-acre property, 
known as Masaryktown in Scarborough. This is 
a one-day event that historically has consisted 
of musical entertainment, children’s activities, 
food and crafts vendors, raffle prizes and 
welcome speeches by local dignitaries.
We are looking for a highly motivated energet-
ic, well-organized, individual with experience 
and education in event planning. This person 
will take responsibility for planning, managing, 
and implementing all aspects of the event. The 
planner will report to and work closely with 
MMI’s Operations and Marketing Manager and 

a Steering Committee of Volunteers. Desirable 
but not essential, would be a familiarity with 
MMI and its activities and stakeholders.
Most importantly, we are seeking an indi-
vidual that is interested, knowledgeable and 
passionate to work with a team and take the 
lead on this celebration to mark an important 
milestone for our organization’s history. Please 
go to www.masaryktown.ca/employment for a 
detailed job description
 MMI is a Canadian non-profit organization 
based in Toronto, Ontario that has been serving 
people of Czech and Slovak origin living in 
Canada since 1945. Information about the 
organization, the history, structure, events 
and activities are provided on our website at 
https://www.masaryktown.ca.

MMI is looking for an EVENT PLANNER  
for our 75th anniversary event!
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Saint Nicholas in 
Edmonton
On the afternoon of Sunday, December 4, the 
Czechoslovak Society of Arts and Sciences and the 
Czech Heritage Language Society of Edmonton or-
ganized a mikulášskou besídku for the community 
children and their families. The afternoon opened 
with the SVU choir leading everyone in singing 
classic Czech Christmas carols and songs accom-
panied by piano. Afterwards the children squirmed 
with anticipation, waiting for their annual visit from 
Mikuláš, anděl and čert. And because the children 
were mostly well-behaved during the year, they all 
left with little packages of chocolate, fruit, and also 
a potato – so they don’t forget about the čert, and 
have some extra motivation to be little angels in 
2023!
The program continued with some Christmas 
crafts for all ages – we decorated perníčky, we 
made candle centerpieces out of apples, and we 
created Christmas stars out of paper bags. The 
kids were very proud of their work and so were the 
grownups. 
Of course, it would not be a proper Czech celebra-
tion without some cultural food. The group enjoyed 
obložené chlebíčky, řízky a cukroví, in addition a 
čert made from Christmas bread dough.  It was 
wonderful getting together to celebrate the start of 
the holiday season in Czech style. This particular 
event was very much missed over the past few 
years due to COVID lockdown measures, making 
this day that much more special. The children 
promised to be good for the upcoming year to 
make next year’s event as much of a success 
as this year.

All the children had so much fun 
joining us for traditional Czech 
kid‘s dances such as Kalamajka 
and Čížečku, Čížečku. It was a 
beautiful celebration. It is im-
portant to keep these celebra-
tions alive. It is a great oppor-
tunity for children to meet more 
Czech friends and practice 
Czech language outside of their 
homes. It expands their vocab-
ulary and encourages commu-
nication between peers. I would 
like to take this opportunity to 
thank MMI for providing the 
events gifts and organization of 
this year‘s event.
Jari Campaneli, teacher at 
Czech school Toronto

Continued from page 1

CZECH EVENTS

▲  Saint Nicholas in Toronto

▼ Celebrations in Edmonton



4

Eva’s most memorable time in her career was when 
she and her husband Bedřich ran Masaryktown in 
the 1970s. Eva and Bedřich were the operations 
managers of the 22-acre parkland, the Prague 
Restaurant, the Czechoslovakian festivals and 
children’s summer camps. Masaryktown Park, 
under the Vtipil’s care, was a busy gathering hub 
for the nearly 15K Czech immigrants that came to 
Canada, many of whom made their home in south-
ern Ontario. 
After Eva’s retirement, she moved back to Czech 
Republic and lived there for ten years at Havlíčkův 
Brod, then for the last time, moved back to Canada 
to be close to her children and grandchildren.
All her friends know of her love for everything 
nature – flowers, trees, and animals. Eva never 
stopped being enchanted by nature’s beauty – the 
blue sky, the full moon, the spectacular fall tree 
colours in Canada, the blue-green waters of the 
Georgian Bay, etc. Eva loved her family and friends 
and was always interested in the latest updates. 
Even though she moved multiple times throughout 
her lifetime, Eva preferred stability and only relo-
cated to provide the best life for her family. 
Sadly, Eva passed away peacefully on November 
26, 2022 at her Guildwood Chartwell retirement 
home, surrounded by friends and family. She 
lived a long and happy life. She was predeceased 
by her husband, Bedřich Vtípil, in 1998 and is 
survived by her son Bedřich Videl, her daughter 
Monika Parakati, her son-in-law Sam Pakariti, her 
granddaughters Bella and Lola, her sisters Helena 
Zvolánková and Jarka Plíhalová and their families.
There will be a late spring Memorial Service and 
Celebration of Eva’s life held at Masaryktown. The 
future date will be announced in Nový Domov 2.0.

The life and times of  
Eva Vtípilová
Prepared by Simone Davidek

The world became a brighter place on 
December 1, 1930, the day that Eva Vtípilová 
(née Dejmalová) was born. 

Born in Havlíčkova Borová an agricultural village 
in the Czech-Moravian hills, Eva lived an event-
ful life at more than 30 addresses throughout 
Czechoslovakia, Austria, Canada and post-com-
munist Czech Republic.
Beginning her career in Šluknov after World War II, 
she worked as a business woman and entrepre-
neur for the Hospitality sector. To name a few: The 
Hotelier of Hotel Pasaz in Staré Splavy, at Máchovo 
jezero, along with her husband Bedřich; Operations 
Management of dance hall Beseda in Česká Lípa, 
Bartender/Assistant Manager at Hotel Union in 
Žatec, and Owner/Operator of Bludel Banquet 
Halls in Toronto.

OBITUARY
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What to know when arriving in Toronto 
and looking for a lease
Over the years, I have worked with many individuals 
and families arriving in Toronto and looking for rental 
accommodations. Navigating the rental market can 
be very challenging and often surprising given its low 
inventory and very rapid movement, which happen 
at every price point. There is much to discuss on 
that topic and in the course of the coming months, 
I will delve deep into what to expect in specific 
neighbourhoods and different dwelling types. To 
get started, I have made a list of the main points 
which can differ from other cities and which make 
renting in Toronto very unique and particular. Note 
that these are general points and may not apply to 
all neighbourhoods, dwelling types, or situations, the 
points are derived from my years of experience and 
my introductory conversations with clients
1. Properties built before November 15, 2018 are 

subject to rent control and the rent can only be 
increased by a specific percentage on a yearly 
basis, which is dictated by the Province of 
Ontario. Any property occupied AFTER November 
15, 2018, being a unit in a condominium building 
or an addition to a home, is NOT subject to rent 
control and the landlord can increase the rent 
at their own discretion on a yearly basis with 
appropriate notice.

2. Working with a real estate agent for a renter has 
no cost. The landlord pays the commission fees.

3. There are many real estate agents in the Greater 
Toronto area, close to 98,000 of us working in 
the profession. Not all agents are professionals 
as they often work other jobs while holding their 
licences. Take the time to find the best agent for 
you, someone who will understand your needs 
and find the best strategies to ensure you secure 
the type of property you want. In the end, you 
choose us!

4. If you are a student or a young professional 
looking for a job and rely on a guarantor to pay 
the rent, in the majority of cases international 
guarantors are not accepted and other means 
need to be secured.

5. A Canadian credit score is very important 
when you are presenting a rental application. 
The credit score can be obtained by securing a 
Canadian credit card or a line of credit. The score 
is computed monthly and displays your credit 
and liquidity risk. Landlords rely on this score to 
assess your ability to pay. 

6. Rental properties in the average price points 
which are for a studio/1 bedroom in the 
downtown core are between $1,800-2,200. The 
average of a 2 bedroom unit starts at $2,200 and 
goes up to $3,500 for a standard unit size which 
is around 700-800sqf. When your budget is within 
the averages, be ready to move quickly as some 
units attract a lot of attention and receive offers 
within days of being on the market, sometimes, 
multiple offers. This is where your realtor needs 
to know how to navigate the rapid pace to ensure 
you secure the property.

7.  Prices are high and going outside of the downtown 
core does not necessarily mean lower prices. 
Where we can find a price variance is sometimes 
in the older buildings, built between 1980-2010, 
some units may be dated and have less appeal to 
the renters appreciating the new. The units tend to 
be lower in price in addition to being larger in size. 
Until about 2010-2015, the units were built with 
more square footage and more functional space 
which can create comfort for your home. Older 
buildings usually attract a calmer and older group 
of people thus less noisy neighbours.

8. Very few buildings after 2015 offer parking for all 
units. Many new buildings offered the parking to 
be purchased separately from the unit and only 
offered parking options to 2+ bedrooms. Thus 
finding a 1 bedroom with parking is very hard in 
the newer buildings.

9. Toronto has a missing middle - very rare are the 4-5 
story buildings which house 10-15 units and can 
accommodate families as we see in Europe and 
Montreal. The options reside in condominiums, 
subdivided homes into multiple units, townhomes, 
semi-detached or detached homes.

REAL ESTATE 

Important pieces of advice about 
renting and buying with  
Veronika Roux-Vlachova 

Veronika  
Roux-Vlachova
As a European lifestyle re-
altor in Toronto, Montreal 
and the Laurentians, 
Veronika’s  work is based 
on care, professionalism 
and business acumen. 
She understand the im-
portance of a real estate 
transaction and its impact 
on our lives. She take her 
work very seriously and 
understand the attention 
needed when planning to 
buy or sell a residential 
or investment property. 
Her approach is caring 
and backed by Wall Street 
experience.She acts as a 
real estate and art consul-
tant for her clients. Born in 
Prague, raised in Montreal, 
she has called Toronto 
her home for the last 20 
years. She now lives be-
tween Toronto, Montreal 
and Mont-Tremblant and 
works in all three cities.
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Česká škola Calgary
Dne 10. září proběhl první školní den v prostorách The Village. Po 
dlouhé distanční výuce a uvolnění restrikcí se zákazem stýkání, jsme 
se rozhodli pojmout první den spíše ve znamení her a seznamová-
ní se s dětmi, rodiči a učiteli a informování o následujícím školním 
roku. Proběhlo představení všech učitelů a nové stážistky. Abychom 
měli zpětnou vazbu nejen od dětí, ale i rodičů, měli všichni možnost 
si osobně promluvit s jednotlivými učiteli a pomocí dotazníku nám 
dát vědět, jak naši výuku zlepšit a zvýhodnit pro obě strany. Dále 
následovaly tradiční seznamovací hry venku, aby se děti mezi sebou 
seznámily a užily si krásného slunečného počasí. Prvního školního 
dne se zúčastnily děti z Kulihrášku, mladší i starší děti ze školy zá-
kladní. Tentokrát nám přibyla i nová třída jazykový kroužek pro děti, 
které se učí češtinu jako cizí jazyk. Následně děti plynule navázaly 
výukou na minulý rok.

Tradiční PD days
Kromě tradičního sobotního vyučování, jsme v minulých měsících 
měli čtyři celodenní PD days, které proběhly v duchu tradiční české 
výuky doprovázené dílnami pro děti, zábavnými hrami venku, a na-
konec nesměla chybět ani česká pohádka. PD day 28. září proběhl 
v duchu československém, kdy se děti naučily zajímavosti o 1. re-
publice a zároveň obohatily svou slovní zásobu o pár slovenských 
slovíček, kterou hned mohly aktivovat při sledování tradiční sloven-
ské pohádky. To vše proto, protože jsme kdysi bývali jedna zem a 
všichni jsme si rozuměli, měli bychom si tyto časy stále připomínat. 
Den pokračoval v prvorepublikových oslavách na koncertě CBAC 
v divadle Cartel. Poslední PD day jsme pojali v duchu vánočním a 
s dětmi jsme se naučili něco o českých tradicích, vyrobili vánoční 
ozdoby a zazpívali si koledy.

Oslavy Dne republiky
Děti základní školy vystoupily na koncertě ke Dni republiky a před-
vedly písničky a básničky, které se naučily během školního roku. 
Zahájili jsme písní Sluníčko, sluníčko, pokračovali písní o krtkovi, a 
nakonec jsme za doprovodu dvou studentů na housle a jednoho z 
rodičů na flétnu, zazpívali Já husárek malý. Na děti jsme moc pyšní! 
Děkujeme všem rodičům, kteří nám byli v publiku podporou.

Proběhla také naše AGM, na které byli zvoleni 
členové výboru pro školní rok 2022/2023.
Yvea Zaels – zakladatelka & Co-president 
Andrea Zeljazkova - Co-president 
Marta Vanturova – treasurer

Čtenářská dílna 
V sobotu 29. října nás místo našeho klasického 
vyučování čekaly čtenářské dílny. Navštívila 
nás česká spisovatelka Markéta Pilátová, a 
také konzulka působící v Torontu Šárka Ponroy 
Vamberová.
Naše čtyři třídy jsme rozdělili do dvou skupin a sdí-
leli jsme cenné dva semináře. Markéta nám před-
stavila její tři dětské knížky včetně čtení, diskuse a 
vyrábění. První čtení proběhlo z knížky Veverka z 
Vamberka, kterého se zúčastnily děti z Kulihrášku 
a jazykového kroužku a bylo zakončeno dílnou 
ve stylu veverkovského razítkování. Následoval 
druhý seminář pro starší děti z obou stupňů zá-
kladní školy, které bylo z knihy Bába Bedla a opět 
doprovázené origami-houbovou dílnou. Protože 
děti byly šikovné a šla jim práce od ruky, Markéta 
pro ně přečetla úryvek i z třetí knížky Jak bratři 
Baťové obouvali svět, která děti velmi zaujala a v 
návaznosti na úspěšný prodej bot firmy Baťa se 
sami pokusily vymyslet reklamu, na produkt, který 
svět ještě neviděl. Děti byly nesmírně kreativní a 
napadaly je produkty jako třeba létající židle a jiné.

ČESKÉ ŠKOLY 
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Adventní tvoření
V sobotu 26. listopadu jsme po našem vyučování 
přizvali i rodiče a užili si trochu tradičního vánoční-
ho tvoření. Toto tvořivé odpoledne se velmi vyved-
lo, nechyběli řízky ani bramborový salát a dobré 
nálady bylo na rozdávání. Maminky za vydatné po-
moci svých dětí vytvářely adventní věnce, svícny, 
ozdoby a jiné dekorace. Všichni jsme si společně 
užili příjemné odpoledne a výsledkem byla pře-
hlídka krásných výrobků, které si rodiny odnášely 
domů, aby mohly další den zapálit první svíčku.

 3. prosince Mikuláš 
Tak, jak se již na naší škole stalo tradicí, navštívil 
nás i letos Mikuláš a jeho pomocníci. Pro žáčky, 
kteří trochu zlobili, si s sebou dovedl jednoho čerta 
a pro hodné děti si dovedl dokonce dva anděly. 
Besídka se letos opravdu vyvedla, všechny děti se 
předvedly v tom nejlepším světle. Dospělí nám vel-
mi pomohli s organizací celé akce, a proto čert ni-
koho z dospělých ani dětí neodnesl, v pekle je prý 
už plno. Všichni si mohli v klidu domů odnést své 
dárečky a radovat se z toho, že tomu čertovi zase 
letos unikli. Na oblíbené mikulášské setkání pro 
děti 3. prosince v prostoru Edgemont Community 
Center, dorazilo velké množství lidí. V programu 
nechyběla soutěž o nejlepší vánočku, tradiční mi-
kulášské dílny, tvořivé stoly pro děti a ani vánoční 
trhy. Akci moderovala naše paní ředitelka Yvea 
Zaels, které pomáhali nejen pomocníci z České 
školy, ale několik dobrovolníků, za což jim patří 
velké poděkování. Atmosféra byla v poklidném 
duchu vánočním a všichni měli čas na pochvalu a 
pokárání u Mikuláše, který se opravdu do poslední 
vteřiny věnoval všem dětem, někdy i dospělým. 
Více informací naleznete na webových stránkách: 
https://calgaryczechschool.ca/home/
V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na 
emailu: admin@calgaryczechschool.ca
 
Doufáme, že jste si podzimní a zimní období ná-
ležitě užili a těšíme se na vás na některé z nad-
cházejících akcí:
• Noc s Andersenem
• Velikonoční veselí - 18. března 2023
• Závěrečný piknik
 Místa a časy budou upřesněny v dalších vydáních 
Nového Domova.

THE BEST SCHNITZELS IN THE 
CITY SERVED WITH CZECH 

DRAFT BEERS 

WITH PATIO OVERLOOKING  
MASARYKTOWN PARK 

416.289.0283  
praguerestaurant.ca 

450 Scarborough Golf Club Rd 
Toronto, M1G 1H1 Ontario 
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Česká škola Montréal
Náš školní rok je již v plném proudu a žáci mají za 
sebou několik zajímavých sobotních setkání, běh 
k výročí založení Československa na Mont Royal a 
aktivní účast na předvánočním bazaru. Podzimní 
semestr virtuálních kurzů pro dospělé, který začal 
v září, v prosinci končí, ale v lednu 2023 otevíráme 
semestr další. 
K běhu na Mont Royal jsem se sešli v pátek 28. říj-
na v podvečer a oblečeni v českých dresech nebo s 
českými vlajkami v ruce jsem si hromadně vyběhli 
na vrchol k belvedéru. Bylo nádherné počasí, sešlo 
se nás podstatně více než loni a společná akce 
měla velký úspěch. 
Velkou událostí měsíce listopadu byl předvánoční 
bazar pořádaný ČSSK Sdružením ve slovenském 
kostele. Poslední bazar byl v roce 2019, a proto 
jsme se všichni těšili a do příprav jsme se vrhli s 
nadšením. Chtěli jsme ukázat našim krajanům, 
jak se škola za poslední dva roky rozrostla a kolik 
zajímavých akcí jsme zorganizovali. K tomu nám 
posloužila diaporama složená z několika stovek 
fotografií, která byla nonstop promítána během 
celého bazaru. Naši žáci nabízeli k prodeji tradiční 
české perníčky zdobené barvami trikolóry a českou 
vlajkou, vynikající pralinky a čokoládu, které mladší 
žáci balíčkovali a zdobili stužkou. Všichni se po-
díleli na přípravě ledového čaje a dospělí studenti 
vyrobili k prodeji záložky s Krtečkem. Dále pak 
jsme nabízeli k prodeji dětské knihy, které máme v 
několika exemplářích a různé gramatické příručky 

ČESKÉ ŠKOLY 

češtiny, staré slovníky a další pedagogické mate-
riály. V průběhu bazaru prodávali starší žáci lístky 
do tomboly a měli mnoho příležitostí používat 
češtinu. Předvánoční bazar se stal místem setkání 
dospělých studentů, kteří se povětšinou viděli po-
prvé nebo po dlouhé době, protože jejich kurzy jsou 
pouze virtuální. Několik studentek se přihlásilo na 
výzvu organizátorů bazaru a pomáhalo při prodeji 
dárkových předmětů a u zákusků. 
Bazaru jsme využili k reklamě naší školy, a přede-
vším školičky pro malé děti, kterou chceme otevřít 
na začátku ledna 2023. Hned u vchodu jsme měli 
stůl s velkou zásobou letáků a informačních brožur 
a návštěvníky bazaru jsme oslovili hned, jakmile 
sešli po schodech do kostelní haly. Účast naší 
školy na letošním bazaru se povedla, stejně jako 
celý bazar a všichni jsme strávili moc pěkný český 
den. Ještě jednou všem děkujeme a už se těšíme 
na příští rok. 
Na závěr připomínáme, že zápisy na již pátý se-
mestr virtuálních kurzů češtiny pro dospělé jsou 
nyní otevřeny. Začínáme v pondělí 16. ledna 2023 
večer a pokud bude dostatečný počtu zájemců, 
plánujeme mít opět tři skupiny na různých jazy-
kových úrovních. Nezapomeňte, že ve skupinách 
začátečníků a mírně pokročilých používáme jako 
zprostředkovaný jazyk francouzštinu. Pokud 
jste u nás ještě nestudovali a máte zájem se za-
psat nebo obdržet podrobnosti, napište nám 
na ceskaskolamontreal@gmail.com.

Česká škola Montreal 
École tchèque / Czech school

5. semestr virtuálních kurzů českého 
jazyka pro dospělé, semestr zima 2023

Nabízíme:
 pro zájemce starší 16-ti let
 od 16. ledna do 1.května 2023
 jednou za týden po dobu 60 minut (pondělí

večer, začátek v 19h nebo v 19h30, podle
skupiny)

 kurzy na virtuální platformě ZOOM
 tři skupiny: začátečníci, mírně pokročilí a česká
    konverzace

Cena:

 84$ za 14 kurzů
 + 12$ zápisné na úvodu semestru
 celkem 96$ za semestr
 možnost zaplatit na 3 splátky

 Uzávěrka přihlášek - středa 11. ledna 2023

 Přihlášky Vám zašleme na požádání přes email

 Kontakt:  ceskaskolamontreal@gmail.com

5e session de cours tchèques pour adultes 
en virtuel, session de l’hiver 2023

Offre:
 aauuxx  aadduulltteess  ââggééss  ddee  pplluuss  ddee  1166  aannss

 dduu  116  jjaannvviieerr  aauu  11eerr  mmaaii  2200223
 uunnee  ffooiiss  ppaarr  sseemmaaiinnee  eenn  ssooiirrééee,,  6600

mmiinnuutteess  ((lluunnddiiss à 19h ou 19h30, selon
les groupes))

 ccoouurrss  vviirrttuueell  ssuurr  llaa  ppllaatteeffoorrmmee  ZZoooomm
 ttrrooiiss  ggrroouuppeess::  ddéébbuuttaannttss,,  iinntteerrmmééddiiaaiirree

eett  ccoonnvveerrssaattiioonn  ttcchhèèqquuee

Prix:

 84$$  ppoouurr  1144  ssééaanncceess
 + 112$$  ppoouurr  ll‛‛iinnssccrriippttiioonn  aauu  ddéébbuutt  ddee  llaa  sseessssiioonn
 au total, 9966$$  ppoouurr la session
 paiement en 3 versements possible

 La date limite d‛inscription : le 11 janvier 2023

 Inscription par e-mail, on vous enverra le formulaire

 Contact - ceskaskolamontreal@gmail.com

5d term of virtual Czech courses 
for adults, winter term 2023

Conditions:

 foorr  1166++  yyeeaarrss  oolldd  aadduullttss

 ffrroomm  JJaannuuaarryy  116  ttoo  11sstt  MMaayy,,  220023
 oonnccee  aa  wweeeekk,,  6600  mmiinnuutteess,,  eevveenniinngg  hhoouurrss  (MMoonnddaayy, 

at 7PM or 7h30 PM))

 vviiaa  ZZOOOOMM  ppllaattffoorrmm
 tthhrreeee  ggrroouuppss::  bbeeggiinnnneerr,,  iinntteerrmmeeddiiaattee  aanndd  cczzeecchh

ccoonnvveerrssaattiioonn

Price:

 84$$  ffoorr  14  sseessssiioonnss
 + 112$$  ffoorr  iinnssccrriippttiioonn  aatt  tthhee  bbeeggiinnnniinngg  ooff  tthhee  tteerrmm
 total 96$ for all winter term
 payment on 3 times possible

 Inscription deadline : January 11, 2023
 Inscriptions and more informations by mail
 Contact - ceskaskolamontreal@gmail.com
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Ahoj Adame, vítej v Kanadě. Jak jsi tu 
dlouho a jak si užíváš Kanadu? Uměl si 
anglicky, když si přijel? 
Jsem tu od září, takže skoro tři měsíce a 
užívám si to. Vždycky jsem se sem chtěl 
dostat, takže si žiju svůj sen. A s angličti-
nou nebyl problém, ta mě vždycky bavila, 
měl jsem ji po pravdě ve škole lepší než 
češtinu. Už předtím jsem hodně cesto-
val, byl jsem v  New Yorku i v  Kalifornii. 
V  Kalifornii jsem byl měsíc ve škole, což 
mi hodně pomohlo se rozmluvit a nemít z 
toho strach.

Jak dlouho hraješ hokej? V jakém týmu 
jsi hrál v Česku? A co Ti to přineslo?
Hokej hraji od svých 5 let, už je to tedy 15 
let. V  Česku jsem hrál za dva týmy. Hrál 
jsem v Uničově, kde jsem začal hrát hokej 
a pak jsem ve 14 přešel do Šumperka, kde 
mi to hodně pomohlo. Strávil jsem tam 
velký kus své kariéry v juniorech a dorostu. 
Trénoval jsem i s  A-týmem, což mě také 
posunulo. Dostal jsem i nabídku u nich zů-
stat a hrát za muže, ale pak přišla nabídka 
z Kanady, tak jsem to vzal.

Když by si měl říct nějaký zásadní 
moment, který Tě ovlivnil v tvé hokejové 
kariéře a směřoval tvé kroky do 
hokejového týmu v Kanadě, co to bylo? a 
byl to vždy tvůj sen?
V podstatě ty kroky byly, že jsem se sna-
žil hodně pracovat sám na sobě, hlavně 
individuálně, na všechny další tréninky a 
okolní dovednosti jsem měl vlastního tre-
néra, který mi opravdu hodně pomohl se 
zdokonalit fyzicky i mentálně. Teď je to do-
opravdy v tom sportu hlavně o mentalitě, 
technicky se myslím dokáže zdokonalovat 
každý. A ta šance přišla v podstatě sama 
od sebe. Já už jsem se snažil dostat do 
Ameriky asi 4 roky, ale vždycky to něco 
překazilo, Covid, peníze…a nakonec si mě 
sami našli a kontaktovali.

ROZHOVOR

Hrát hokej v Kanadě 
je můj splněný sen

Adam Polách, 20 let, Meaford Knights

oblečení. Ale i tak je to trochu bolestivá 
částka. Nemůžu ani teď pracovat, nemám 
pracovní víza. Sponzory také zatím ne-
mám, určitě by se mi ale hodně moc hodili.

Aha, tak to teda klobouk dolů rodičům 
za takovou podporu. A když by si tedy 
sehnal nějakého sponzora, můžeš mu 
třeba nabídnout logo na svém dresu?
Ano, to by se určitě dalo zařídit, to není pro-
blém. Určitě bych je taky mohl propagovat 
na sociálních sítích.

Super, tak třeba se tato forma reklamy 
bude líbit někomu z našich čtenářů. 
Budu Ti držet palce, aby si sehnat 
sponzora!
Jasně, super, děkuji, třeba se někdo najde.

Zpět k hokeji. Je to “práce“ na plný 
úvazek nebo k tomu ještě pracuješ či 
studuješ?
Ona je to v podstatě juniorská soutěž, tak-
že to zatím nemohu brát jako práci, nedo-
stávám za to zaplaceno. Ale chtěl bych se 
samozřejmě dostat dál, do profesionální 
soutěže a tohle mi k tomu hodně pomůže. 
Mezitím se připravují do školy. Byl jsem 

No tak to je super! Tady je vidět, že když 
si člověk opravdu něco hodně přeje a 
podniká k tomu nějaké kroky, tak to 
nakonec přijde.
Přesně, je důležité jít si za svým snem!

Takže oni si Tě nakonec našli sami 
od sebe, wow! Jak to probíhá ve 
skutečnosti? Mají nějakého lovce 
talentů? Můžeš mě do toho trochu 
zasvětit?
Ano, něco takového, mají scouta. Já jsem 
sem popravdě přišel a vůbec jsem netušil, 
jak mě našli a asi až po 14 dnech zde jsem 
se dozvěděl, že mají někoho kdo jezdí po 
Evropě a hledá talenty.

Wow, to je jak z nějakého filmu. Já jsem 
si představovala, že mají třeba nějakou 
databázi, podle které si hráče vybírají?
Ano, to také, sleduje databázi, různé body 
co ten hráč má, tam si je postupně vybere 
a na základě toho pak jezdí na různé zápa-
sy, podívat se na vybrané hráče.

Dozvěděla jsem se, že bydlíš u rodiny, 
která ti nabídla bydlení po dobu, po 
kterou budeš hrát za Meaford Knights? 
Zdá se, že jsou velmi štědří, že Tě takhle 
hostí, jak si je našel?
Ano, mám rodinu v  Thornbury a jsou su-
per, z  toho jsem měl největší strach, jaká 
bude rodina. Přidělili mi novou rodinu, 
která nikdy ještě neměla hráče z Meaford 
Knights, ale hostili třeba studenty ze světa. 
A jsem neskutečně šťastný. Například ne-
dávno jsem byl v Torontu na NHL zápase, 
který jsem od nich dostal k narozeninám. 
Opravdu mi poskytují nový domov, druhé 
útočiště. Jinak zajištění rodin zařizuje tým, 
dali inzeráty do novin a na sociální sítě.

No tak to je naprosto skvělé! To jsou 
zlatí. A jak to vlastně celé probíhá, nejen 
tedy to bydlení, ale i angažmá? Musíš si 
to platit sám? Nebo i toto zajišťuje tým? 
Máš nějaké sponzory?
Nene, to si všechno platím sám, u rodiny 
mám zajištěné bydlení a jídlo. Večeři větši-
nou vaří oni, snídaně a obědy si připravuji 
sám. Stojí to kolem 800-900 CAD měsíčně. 
Vlastně mi hodně pomáhají rodiče. Mám 
od nich neskutečnou podporu. Něco jsem 
si také vydělal po střední škole o prázdni-
nách. Naštěstí od týmu jsme dostali něja-
ké vybavení, jako tašku, rukavice, týmové 
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přijat na nějaké univerzity v České repub-
lice, ale to jsem teď odložil. Chtěl bych 
právě zůstat tady a hrát univerzitní ligu. 
Získat stipendium, tak se právě připravuji 
na přijímačky SAT do Spojených států 
amerických.

Počkej, ty nechceš zůstat v Kanadě?
No chtěl bych, protože se mi tu líbí a jsem 
spokojený, ale tady se bohužel to stipen-
dium je hrozně nízké a ty školy jsou drahé 
a finanční prostředky nejsou. V US právě 
vím, že stipendium pokryje půlku výdajů 
nebo i celé školné, tak proto US. 

Aha, tak taky budu držet palce, aby si to 
nějak vyřešil a mohl zůstat v Kanadě.

Jak vypadá tvůj tréninkový plán 
v Meaford Knights?
Třikrát až čtyřikrát v  týdnu máme dvou-
hodinové tréninky na ledě. Pak posilovnu 
skoro každý den.

Máš nějaké speciální diety, které 
dodržuješ? Jak odpočíváš?
Snažím se vyhýbat fast foodu. Snažím se 
jíst zdravě, například kuře, krůtí maso, rýže, 
těstoviny. Jinak žádnou speciální dietu ne-
dodržuji. Hlavně je tedy opravdu důležitá 
regenerace, bez ní by to bylo hodně špatné, 
například bez regenerace může docházet 
častěji ke zraněním. Naštěstí moje billet 
rodina má vířivku, takže chodím tam, to mi 
hodně pomáhá. Pak také dodržuji spánek, 
chodím spát brzy.

Co přesně Tě čeká v sezóně 2022/2023? 
Teď musím mít opravdu dobrou sezonu, 
abych se ukázal, aby si mě někdo vyhlíd-
nul právě kvůli tomu stipendiu. Takže 
mít hodně bodů. Hrát skvěle, ofenzivně i 
defenzivně. Udržet v chodu všechny důle-
žité aspekty. Teď je to tedy opravdu těžké. 
Hodně nátlaku. I je to náročné psychicky.

Jak často vlastně máte zápasy?
To záleží, co se děje v tom týdnu. Většinou 
máme třeba jeden až dva zápasy za týden. 
Ale pak když někam jedeme, například do 
Quebecu, tak máme čtyři zápasy za sebou, 
což je tedy opravdu hodně fyzicky náročné.

 Na dresu ti září číslo 14, proč zrovna 14? 
To je takové vtipné trošku, dostal jsem 
zprávu od týmu, jaké bych chtěl číslo na 
dres, že jim mám poslat tři čísla. Tak jsem 

jim napsal číslo 15, 24 a 34. To jsou má 
stará čísla, se kterými jsem hrával. Ale do-
stal jsem číslo 14, tyto čísla už byla zabra-
ná. Ale jsem s tím číslem spokojený.

Na jak dlouho máš angažmá v Meaford 
Knights a pokud jsi už o tom přemýšlel, 
jaké jsou další tvé sny a cíle ve tvé 
hokejové kariéře? 
V  Meaford Knights mám podepsanou 
jednu sezónu, tedy jeden rok. Teoreticky 
tady mohu pak zůstat další rok, ale nad 
tím jsem zatím nepřemýšlel. Uvidím, jak 
dopadne universita a stipendium, je tu i 
možnost, že bych šel hrát zpět do Evropy, 
třeba Německo. Ale zatím jsem tady na 
rok a jsem neskutečně spokojený, takže 
uvidím.

Když by si měl srovnat hokejovou 
přípravu v Česku a přípravu zde 
v Kanadě? Jsou mezi tím nějaké zásadní 
rozdíly?
Zásadní rozdíl je v přípravě, během trénin-
ku, tady je vidět, že je tu velký nátlak, každý 
se chce prosadit, každý chce uspět, takže 
každý, kdo chce něco dokázat musí dělat 
mnohem více, než jen být na trénincích. 
Já například zůstávám po tréninku ještě 
další 15 minut na ledě a dělám si svoje 
věci, například trénuji kličky nebo střelbu. 
Je nás taky zkrátka hodně hráčů, i je hodně 
hráčů navíc, takže se často stává, že třeba 
nějaký hráč ani nehraje zápas, protože se 
nevešel do sestavy. To je největší rozdíl. 
Protože vím, že v  Česku hráči mají jisté 
místo v kádru. Přijdou na trénink a jen si 
odtrénují. Nedělají nic moc navíc, aby se 
zdokonalili.

Aha, takže tady je obrovská konkurence 
a v Česku není takový přetlak a mají to 
více jisté?
Ano, tak to na mě působí, že hráčům 
v Česku je jedno, jestli zrovna hrají na ledě 
nebo ne.

Co jsou tvoje další zájmy mimo hokej? 
Co máš rád, jaké máš koníčky? Jaké 
jsou tvé sny a cíle v životě? 
Jsem sportovně založený od malička, 
takže koníček je i fotbal, lyžování, tenis, 
všechny druhy sportu mě baví, to jsou 
moje koníčky. Také mám rád hudbu, hraji 
na kytaru a občas si rád i zazpívám. Nad 
životem jsem zatím nepřemýšlel. Hlavně 
teď nad školou a hokejem.

Když by si měl přivézt něco z Česka, co 
by to bylo? Myslím to tak, co ti tu chybí?
Rohlík. Ten mi tady neskutečně chybí. 
Nedávno jsem byl nemocný a úplně 
jsem si vzpomněl, jak vždy když jsem byl 
v  Česku nemocný, tak jsem si dal rohlík. 
To jsem říkal i rodičům, když jsme se bavili 
spolu o tomto rozhovoru, že to nesmím za-
pomenout zmínit.

A naopak, co jsi si oblíbil od tvého 
příjezdu zde v Kanadě?
Mě hodně překvapilo, jak jsou tu milí a 
příjemní lidé. Jdu po ulici a všichni se se 
mnou baví, to je bezva. A co mi bude chybět 
v Česku je určitě Tim Hortons. Tam jsem 
se zamiloval do Apple Fritter. Vždycky po 
tréninku jedeme do Tima s týmem a dáme 
si něco dobrého, to je teda trochu mimo 
mou dietu. Ale fakt to miluji! Je to taková 
náhražka našeho štrůdlu. 

A poslední otázka, hrají s Tebou v týmu 
nebo v Greater Hockey Junior a Hockey 
League nějací další Češi? Vídáte se? 
Sdílíte spolu své zkušenosti? Pomáháte 
si?
Co vím, tak v GTA v junior lize je 5 Čechů, 
z toho tři jsme v Meaford. Ten jeden je tu 
už rok, Adam Jiříček, takže nám hodně po-
mohl vysvětlit hodně věcí, jak to tu funguje, 
když jsme se rozhodovali a vše okolo. A 
ten druhý, Tomáš Čoupek, to je také vtipné, 
protože jsme hráli proti sobě v Česku a teď 
hrajeme spolu. A nedávno jsme zase hráli 
proti týmu, kde také hraje jeden Čech. A 
ano, určitě si pomáháme.

Paráda. Adame, děkuji moc za rozhovor, 
moc ráda jsem Tě poznala, bylo to fajn 
se něco nového dozvědět o hokeji. 
Fandím Ti a doufám, že se Ti podaří 
splnit si vše, co máš v plánu.
Klára Galová
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BOARD REPORT

Masaryktown, Florida

By Monika Faltejsek

Members of MMI, the Czech, and Slovak 
communities as well as a large portion of the 
Scarborough community, are well acquainted 
with the beautiful park we call Masaryktown.

But did you know there is another Masaryktown? 
Welcome to Masaryktown, Florida. This small town 
is a shining example of the Czechoslovakian work 
ethic. People of this time were driven and unwav-
ering in their desire to create and achieve a free-
willed community and lifestyle. 
The following article is taken from “A History 
of Hernando County 1840-1976” by Richard J. 
Stanaback.
A community that stands today as a symbol of 
ingenuity and hard work, Masaryktown also was 
begun during the boom periods. The vision of con-
structing a town on the Hernando-Pasco border 
was conceived in New York City, in 1924, by Joseph 
Joscak, editor of a Czechoslovakian newspaper. It 
was to be named in honor of Thomas G. Masaryk 
(1850-1937), first President of Czechoslovakia and 
resistance leader during World War I. He had been 
a good friend of former U.S. president Woodrow 
Wilson and was married to an American girl from 
Brooklyn, New York. Joscak and others formed 
the Hernando Plantation Company, composed 
solely of Czechoslovaks, to purchase land and to 
develop the town. I purchased 24,000 acres, 9,500 
in Hernando and 14,500 in neighbouring Pasco, at 
$32.50 an acre on December 1, 1924. It was to be 
“a modern town, set in the midst of nearby 10,000 
acres of rich arable land ... (situated) within six 
miles of Brooksville on the State Highway Road 
Number 5 South of the City.” The streets were to 
be named after Presidents of the United States. 
The investors had bought more land than they ac-
tually required, in hopes of selling the excess and 
using the income to pay off their own mortgages. 
No individual was to own more than five shares at 
$1,000 each.
The first contingent of settlers came in mid-1925 
and immediately set out to work constructing 
homes and a large hotel to accommodate future 
newcomers. Among the early arrivals were Joseph 
Joscak, Clement Ihrisky, Peter Ruzak, H. Getting 
and Mrs. Anna Cimbora. The latter became the 

manager of the Masaryk Hotel when it opened on 
January 1, 1926. The Hernando Plantation Company 
purchased an old sawmill located in the area and 
supplied building materials to the settlers at cost. 
It also constructed a rock crusher plant to prepare 
limestone for roads and agricultural use. By early 
1926, 800 acres had been cleared and planted with 
tangerine, orange and grapefruit trees, plus grapes. 
And a dairy had been started by Martin Drahos who 
hoped to expand it to 100 cows. Masaryktown then 
had twenty-four dwellings in place and contained 
about forty-three families. The hotel was often 
filled beyond its capacity with some recent arrivals 
sleeping in tents and in an old abandoned black 
church. Thomas Hafner was elected as the settle-
ment’s first mayor in 1926. Perhaps the first civic 
group was a citizenship club, which was organized 
to instruct the residents concerning their American 
privileges and responsibilities.
Masaryktown’s growth was rapid during the spring 
and summer of 1926 and by August of that year, it 
contained upwards of 300 inhabitants. But some-
how the company had received bad advice concern-
ing the planting of citrus trees in such low country 
and during the winter of 1926-27 many of its trees 
were killed by frosts. The colony attempted to start 
over again, but the next winter was a repeat of the 
first, and all the remaining trees were destroyed. 
Most of the people then left, leaving behind only a 
few hardy souls, who shifted to other pursuits like 
truck farming and chicken raising. Masaryktown 
remained small during the Depression years, and 
only thirty-six families lived there in 1941, with few 
changes taking place. It revived during the 1950’s 
and 1960’s, as chicken farming emerged as a firm 
economic base for expansion, and when a number 
of retirees settled there. In fact, so many of the 
latter subsequently moved into town that by 1963 
they made up more than one-half of its inhabitants. 
Most of them were not of Czechoslovakian de-
scent and so today only an estimated 60 per cent 
of the population is of that nationality.
According to Wikipedia, Masaryktown  is an unin-
corporated community  and  census-designated 
place  (CDP) in  Hernando County,  Florida, United 
States. The population was 1,077 at the 2020 
census. 

▲ This is a copy of the 
postcard that was created 
by the managers of the hotel 
in order to entice travelers to 
stay at the Masaryk Hotel, in 
Masaryktown Florida.

▲ If you visit the town 
today, you will see this 
plaque.
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The Museum of Nativity 
Scenes in Třebechovice
If you are planning a visit to the Czech Republic, the 
Musem of Nativity in Třebechovice pod Orebem 
where you can enjoy the Christmas atmosphere all 
year long is a place not to miss.
Třebechovice Nativity Museum was established 
in 1925 by Vilem Koles (1869-1944), a diligent and 
enthusiastic local, who acquired the collection of 
items as gifts from his fellow citizens. He pub-
lished information about the collections and the 
history of the town in his ethnographic yearbook 
Staré Třebechovice.
Over time the Museum has become a specialized 
museum of Nativity scenes thanks mainly to the 
Václavík family, who acquired and documented folk 
Nativity scenes on the territory of Czech Republic. 
This museum is one of its kind in all of Europe.
The Museum contains two collections at this time. 
First is very colourful and regional in nature and 
documents both: the history and the present of the 
town of Třebechovice pod Orebem and the closest 
surroundings. It includes items from archeological 
excavations from the younger and late Bronze Age 
to the Modern Age, a collection of numismatics, 
military, and fine art, as well as an ethnographic 
treasury with objects, handicrafts, and tools of the 
craft guild. The rarest item in the city‘s collections 
is a hand-illuminated literary volume (Literatsky 
gradual) from 1559. The second sub-collection 
consists of an assortment of more than five hun-
dred nativity scenes made of various materials, 
originating from various regions of the country. 
The most valuable is Probost’s mechanical nativity 
scene.
The most valuable and most admired Nativity 
scene is the unique mechanical Nativity scene by 
carvers Josef Probost and Josef Kapucian and the 
creator of the mechanism Josef Friml. Probost‘s 
Nativity scene is the only one declared a national 
cultural treasure in the Czech Republic (in 1999). 
The entire nativity scene including the mechanism 
has been created more than two hundred years 
ago. It consists of more than 2,000 carved parts on 
an area of   6.9 x 1.9 x 2.2 meters. The nativity scene 
was exhibited at the EXPO world exhibition in 
Montreal in 1967, and then a year later in the Dutch 
city of Madurodam, and in 1970 it was presented in 
London, where Queen Elizabeth viewed it.
Opening hours, all year round: Monday closed, 
Tuesday - Sunday 9:00 - 12am, 12:30 - 4:30 pm. 
Last admission at 11:30 and 4:00pm.

TIP NA VÝLET V ČR 

Třebechovické muzeum 
betlémů
Pokud máte v  plánu navštívit Českou republiku, 
můžete se vydat na návštěvu Muzea betlémů 
v  Třebechovicích pod Orebem, kde na Vás ce-
loročně dýchne vánoční atmosféra.
Muzeum v Třebechovicích existuje již od roku 1925 
díky nadšení a píli třebechovického rodáka Viléma 
Koleše (1869–1944), který pro muzeum získával 
sbírkové předměty darem od spoluobčanů. O 
sbírkách a historii města pravidelně informoval ve 
svém vlastivědném sborníku Staré Třebechovice.
Muzeum se postupem času vyprofilovalo jako 
specializované muzeum betlémů, a to především 
zásluhou manželů Vaclíkových, kteří pro muzeum 
získávali především lidové betlémy a zdokumen-
tovali lidové betlemářství na území České repub-
liky. Třebechovické muzeum betlémů je jediným 
zařízením svého druhu v Evropě.
V současné době spravuje muzeum dvě podsbírky. 
První je velmi pestrá a regionálního charakteru, která 
dokumentuje historii i současnost Třebechovic 
pod Orebem a nejbližšího okolí. Zahrnuje archeo-
logické vykopávky od mladší a pozdní doby bron-
zové až po novověk, soubor numismatiky, militarií 
a výtvarného umění, dále etnografický fond s ce-
chovními předměty, řemeslnými výrobky a nástroji. 
Nejvzácnějším předmětem městských sbírek 
je ručně psaný iluminovaný Literátský graduál z 
roku 1559. Druhou podsbírku tvoří sbírkový fond 
betlémů s více než pěti sty betlémy z nejrůznějších 
materiálů, pocházejících z tradičních i netradičních 
betlémářských oblastí. Nejcennějším je Proboštův 
mechanický betlém.
Nejcennějším a nejobdivovanějším betlémem je 
bezesporu unikátní mechanický betlém lidových 
řezbářů  Josefa Probošta,  Josefa Kapuciána  a 
autora mechanismu Josefa Frimla. Třebechovický 
Proboštův betlém je jediným betlémem v České re-
publice prohlášeným za národní kulturní památku 
(v roce 1999). Celý betlém včetně mechanismu byl 
vytvořen ze dřeva před více než sto lety. Na ploše 
6,9 x 1,9 x 2,2 metry se nachází více než 2 000 
vyřezávaných dílů. Betlém byl v roce 1967 vystaven 
na světové výstavě EXPO v  Montrealu, rok poté 
v nizozemském městě Madurodam a v roce 1970 
byl představen v Londýně, kde ho viděla i královna 
Alžběta.
Muzeum je otevřeno celoročně od úterý do neděle, 
od 9:00 – 12:00 hod., 12:30 – 16:30 hod. Poslední 
prohlídka v 11:30 a 16:00 hod
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Christmas Traditions – Hot Drinks
For many of us, hot drinks are as much a part of 
the Christmas season as Old St. Nick himself. 
We’re talking “hot” as in temperature, not trends. 
And since this column is all about libations, we’re 
talking specifically about mulled wine, cider or 
punch.
Initially there was no connection between 
Christmas and hot wine. The ancient Greeks saw 
it as a medicinal tonic and recommended people 
consume it during the winter months to help fight 
off the cold. The Romans saw it in a similar way 
and during the 2nd century gave it to their soldiers 
to help keep them warm as they marched across 
Europe in search of new conquests. 
As is often the case, as one nation takes over an-
other, some of the first exchanges that take place 
are cultural in nature as new customs, foods, mu-
sic, art and drinks are introduced. Such is the case 
with mulled wine. As the Romans moved across 
present day Europe, countries they went through 
were introduced to this warm libation and quickly 
grew to love it. By the middle-ages, the drink was 
more widely consumed in the winter months with 
each country adding local spices, citrus and spir-
its to enhance the flavour and “health” properties 
of this drink. Some even added herbs and natural 
sweeteners to further enhance the flavour of poor-
er quality wines. 
But it wasn’t until the late 1800’s that the drink be-
came associated with yuletide.
Mulled wine recipes vary across nations but a core 
group of ingredients consistently appear: red wine, 
sweetener of some type, Christmas baking spic-
es (think cinnamon and cloves) and citrus. Some 
recipes include additional spirits such as brandy 
or cognac. Others take a more herbal approach by 
including spices such as cardamom. 
Our recipes below are simply starting points. Have 
fun. Add your own touch and whether you call it 
svařák, vin chaud, gluhwein or mulled wine we wish 
you a safe and happy holiday season. All the best 
in the New Year. 

Na zdraví! 
with Brenda Steinsky

Ingredient  (Optional)  [Notes]
1 bottle of dry, red wine  [A good drinkable bottle, nothing of poor quality]
2 cinnamon sticks  [These are your Christmas spices]
4 whole allspice
4-6 whole cloves
¼ tsp fresh ground nutmeg
1 tbsp sugar  (Brown or white)  [You could also use honey]
Orange Slices
 

RECIPE OF THE MONTH

Recipe for Mulled Wine 
(svařák)

Directions 
Open the wine and add it to a large pot
Place the pot on a medium burner to begin to warm 
the wine
While the wine is warming, place the cinnamon 
sticks, allspice and cloves into a piece of cheese-
cloth or mulling bag and add it to the pot
Add the fresh ground nutmeg to the pot
Add the sweetener to the pot – either the sugar or 
honey
Stir gently – when the wine begins to stem turn the 
burner down to simmer
You can either add the orange slices to the pot of 
wine or to a cup before pouring the hot wine into it. 

Cooking Tips
Some people like to add a few cardamom pods to 
the wine as it heats. If this is a flavour profile you 
like, go for it. Start with 1-2. You can always add 
more but you can’t take that flavour away once it’s 
in there!
Consider studding a small clementine with whole 
cloves and add it to the wine as it heats. If you love 
a lot of orange flavour in your mulled wine, this 
might be just the enhancement you are looking for
Do NOT leave the pot unattended on the stove or 
on high heat. Wine can quickly evaporate and you 
don’t want a fire to occur. Never leave a pot unat-
tended on a hot stove
My secret hack? I’ve found these amazing svařák 
sachets when visiting Czechia. I simply open a bot-
tle of dry red wine, add it to the pot on the stove, 
throw in one of these with 1 tbsp of brown sugar 
and for me, this is perfect.

Libation Pairings
What pairs best with 
hot mulled wine? Cold 
weather, snow flakes 
and good conversa-
tion. If you’re looking 
for food options, con-
sider your location. 
If you’re inside a home, 
think of things like 
fruit, patés, cheese 
and crackers, warm 
appetizers such as 
meatballs.
If you’re outside, think 
of hand-held nibbles 
you can savour as you 
sip, talk and walk to 
keep warm, just like 
those Roman soldiers! 
Warm pastries, pret-
zels, or roasted meats. 



15

Ingredient  (Optional)  [Notes]
24 ounces of apple juice  (Apple cider)
¼ cup lemon juice  [Concentrate is fine]
½ cup packed brown sugar  [More to taste if needed]
¼ cup butter
4 cinnamon sticks
6 whole cloves
1/8 tsp fresh ground nutmeg
Pinch of ginger  [If using fresh add a very small slice to start]

 

Directions
Melt the butter in a pot on the stove and add the sugar. 
Medium heat should be fine.
Stir until the sugar is dissolved, then add the apple and 
lemon juices
Add the cinnamon sticks and whole cloves to the pot along 
with the fresh ground nutmeg and ginger, if you are using it. 
Allow the punch to heat and once it starts to steam, reduce 
the burner to simmer OR place the hot punch in a crock pot 
for serving. 
I love the flavour and texture of us-
ing fresh pressed apple cider in this 
recipe. Watch the use of ginger as 
it can quickly over power ALL of the 
other ingredients.

Looking for non-alcoholic option or maybe 
you’re not a wine drinker? 
The warm apple “punch” below might be just the ticket. 
You can substitute apple cider (non alcoholic) to give it a 
heartier flavour profile or spiced rum to kick it up a notch 
if you want some booze but not wine. 

Recipe for Warm Apple 
Punch
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Directions
In a large bowl, combine all of the dry in-
gredients. Cut into the dry mixture the cold 
butter using a pastry cutter or two forks 
until it resembles a course meal (similar to 
making pie dough). Finally, add the yolk and 
quickly and briefly mix it into the dough. 
Don’t over mix the dough or tough cookies 
will result. Let the dough rest in the fridge 
for about 15 to 20 minutes, covered, and 
then roll it out into a 3 to 4 mm thick sheet. 
Cut out the desired shapes (top and bot-
tom), placing them on a baking sheet lined 
with parchment paper. Bake in a pre-heat-
ed oven at 160 °C (325 F) for about 15 to 
20 minutes, watching the bottoms so that 
the shapes do not burn. Let cool to room 
temperature.

For the filling, bring the cream to a boil, 
pour it over the chocolate, leave it to cool 
for a while and mix until smooth. Add in 
the softened butter and mix well with an 
immersion blender until smooth. Cover the 
surface with kitchen wrap and let it come 
to room temperature. Fill a decorating bag 
fitted with a piping tip with the cream filling 
mixture.
Meanwhile, add sugar, water and salt to 
a saucepan and bring to a boil. Cook to 
118°C, then add the nuts and cinnamon 
and stir until the sugar syrup coats the 
nuts. Remove from the heat and continue 
stirring until the mixture crystallizes and 
the nuts are covered in sugar. Pour them 

onto a baking sheet lined with baking pa-
per and let them cool completely.
Sandwich the baked and cooled shapes 
with the chocolate filling. Allow them to 
solidify briefly in the refrigerator, and then 
dip them in the frosting. Note that the 
“frosting” may need to be re-warmed if it is 
too thick to dip in to. 
Decorate each with a candied hazelnut.
Allow to fully harden and store them in the 
refrigerator.

SPECIAL CHRISTMAS RECIPES

Chocolate Hazelnut cookie sandwiches 
Yields: 40 pcs

Cookie Dough:
180 g of butter
75 g powdered sugar
200 g plain flour
50 g hazelnut flour
35 g of cocoa
1 egg yolk 
1g of salt

1 g of cinnamon

 

For the frosting:
150 g dark chocolate
20 g of cocoa butter

For the chocolate cream filling:
200 g of high-quality dark chocolate
150 g whipping cream (35%)
80 g of butter

 

Nuts in sugar with cinnamon:
60 g of granulated sugar
50 g of water
75 g of roasted hazelnuts
1 g of salt
2 g of cinnamon

 

Pro mě osobně, určitě ten nejlepší z nej-
lepších, mistrů pekařů, cukrářů, ale i 
blízkých přátel. Neuvěřitelně inspirující 
osobnost s  velkým srdcem, neskuteč-
ným množstvím schopností, hlubokou 
moudrostí, nevyčerpatelnou kreativitou 
při jakémkoliv tvoření, smyslem pro de-
tail a v neposlední řadě člověk s velkým 
srdcem, srdečným objetím a podporou ze 
všech stran, pokud ji potřebujete. 

Vyrůstal v Kyžlířově na Moravě, jako jeden 

ze 4 sourozenců. Už jako malý kluk miloval 
sledovat své babičky při vaření a pečení a 
už od dětství se jim pletl pod nohy a učil 
se. Na přání rodičů šel ale na gymnázium 
a teprve poté se vyučil jako pekař a cukrář. 
Během dálkové studia vysoké školy hote-
lové během prázdnin odletěl pracovat do 
Anglie, do Bathu, kde během původních 
dvou plánovaných měsíců prázdnin zůstal 
několik let. Začal pracovat v  londýnském 
obchodním domě Harrods, kde postup-
ně získal ocenění pro kuchaře roku i 
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Počet kusů: 1
Stupeň obtížnosti: 1
Čas na přípravu: 1,5 hodiny

Těsto:
125 g tvaroh v kostce 
75 g rozpuštěné máslo
70g cukr krupice
1 vejce
50g podmáslí
250 g hladká mouka
12 g prášek do pečiva 
100 g rozinky
100 g sušené brusinky
100 g sušené meruňky
50 g blanšírované mandle
1 malý citron
2 g soli
1 g mletý anýz 

Poeva:
120 g cukr moučka
30 g citronová šťáva

Na dokončení:
70 g máslo
40 g cukr moučka
5 g vanilkového cukru
150 g kandované ovoce 

Tvarohová štola s 
citronovou polevou 

Postup:
Meruňky nasekáme na malé kousky a 
smícháme s rozinkami a brusinkami. Do 
mísy navážíme tvaroh, podmáslí, máslo, 
cukr, vejce, kůru a šťávu z jednoho citronu, 
přidáme anýz a metličkou vymícháme do 
hladka. Nakonec vmícháme směs mouky 
se solí a práškem do pečiva a vypracuje-
me hladké nelepivé těsto. Teprve poté do 
něj vpracujeme sušené ovoce a mandle. 
Na pomoučené desce vytvarujeme obdél-
ník, který přehneme do tvaru štoly a pře-
místíme jej na plech s pečícím papírem. 
Pečeme v rozehřáté troubě při 160 °C asi 
25 až 30 minut. Po upečení potřeme ro-
zehřátým máslem a lehce posypeme cuk-
rem s vanilkou. Necháme vychladnout. 

Mezitím si připravíme polevu smícháním 
moučkového cukru a citronové šťávy, 
ve vodní lázní mírně nahřejeme. Potom 
opatrně naneseme na povrch upečené 
a vychladlé štoly a necháme lehce stéct 
stranách. Před zaschnutím polevy jí ode-
korujeme kousky kandovaného ovoce.

TIP: Do těsta můžete libovolně přidávat 
koření, stejně tak nahradit sušené ovoce 
za kandované, máte-li ho rádi. Těsto je 
skvělou výchozí bázi pro experimento-
vání. Tvaroh je v tomto receptu nenahra-
ditelný. Finálně dozdobit můžete také 
pomocí plátků pravého stříbra.

manažera roku, a dokonce pekl i pro britskou krá-
lovnu Alžbětu. Poté odcestoval na rok do Indie, 
odpočinout si a sbírat inspiraci. Když se vrátil 
zpět do Čech, postupně si získal srdce všech 
médií a fanoušků, vyhrál Zlatého cukráře 2018, 
zde nutno podotknout, že cenu jsem přebírala 
já jako jeho public relations manager a cestou 
domu ji samozřejmě rozbila. Zhruba po dvou 
letech jsem ji nechala opravit a Josífkovi předa-
la, myslím, že už s tím ani nepočítal. Josef je již 
několik let i porotce v  mezinárodně známém a 
oblíbeném pořadu Peče celá země, který vysílá 

Česká televize a který vychází z původní britské 
verze. Josef vydal také svůj životopis Péct, milo-
vat, žít a tři cukrářské knihy, z nichž nejčerstvější 
novinkou je cukrářská bible Kynuté. 

Milý čtenáři, pokud byste si chtěli tuto po-
slední výjimečnou knihu také objednat, Josef 
slíbil zaslání i do Kanady, jen prosím před 
jejím objednáním ho nejprve kontaktujte na 
info@marsalkovo.cz

Web: www.marsalkovo.cz 
Instagram: marsalekjosef82
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The Junction is a neighbourhood in Toronto 
near the West Toronto Diamond, a junction of 
four railway lines in the area.

The Village of West Toronto Junction was found-
ed in 1884 at the intersection of Dundas and 
Keele Streets. The Junction was a manufacturing 
community that rose quickly during the late 19th 
century. Foundries, mills, furniture assembly, 
meat processing, nail and wire factories were 
established; notable companies, Today, the term 
“The Junction” is generally applied to the area 
north of Annette, south of St. Clair, and between 
Runnymede Road and the Canadian National 
Railway corridor to the east which intersects with 
the Canadian Pacific Railway corridor at West 
Toronto Diamond.
In recent years, we have seen the relocation of the 
Museum of Canadian Contemporary Art to an old 
manufacturing building on Sterling St, the Artisan 
Factory which took over an old factory on Geary av 
and gallery spaces, small stores and coffee shops 
call the Junction their home. Its manufacturing 
buildings and industrial feel attracts those appre-
ciating the unique neighbourhood aesthetics.
When the UP train, the train which links Union 
Station to the Pearson Airport added a stop at 
Bloor and Dundas, it created a direct access to 
the downtown core and increase the interest in 
the neighbourhood.
From a real estate perspective, The Junction 
offers a great mix of architectural styles which 
include a variety of Toronto heritage homes built 
in the early 20th century. One can find beautiful 
Victorian, Edwardian and Tudor style homes.

Junction Area

TORONTO NEIGHBORHOOD

In recent years, we have seen an increase of mid-rise 
condominium complexes such as The Stockyards 
district, Junction Square, Sterling Automotive, The 
Pacific, Junction point and Junction House and 
building conversions to residential such as Urban 
Church lofts and Heritage Towns. As well as up-
coming projects such as the Craft Residences 
scheduled to be completed in 2025.
An entry level 1 bedroom condo in the neighbour-
hood can be purchase for an average of $500,000, 
two bedrooms range in the $700,000 and a de-
tached or semi-detached dwelling averages $1-1.2 
million.
If you enjoy the west side of the city and appreciate 
the Williamsburg style aesthetic, the Junction is a 
gentrifying neighbourhood worth discovering.
Veronika Roux-Vlachova
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On Sunday, December 4, the traditional Christmas market took place at the Prague 
restaurant at Masaryktown, Toronto where you had a chance to buy a variety of 
wonderful Czech and Slovak products. A lot of people came to visit and support 
our vendors. Everyone enjoyed a beautiful sunny Sunday with nice company and 
with good Czech food and beer. We thank all our vendors and visitors for creating 
a beautiful atmosphere and we can not wait to meet you again next year!

Christmas Market 
in Masaryktown

TORONTO

Photos: Dagmar Vavruša
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JACTY RETAIL ENVIRONMENTS

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

adidas x Exclucity StoreUmbra Store

@jacty.ca
www.jacty.ca
martina@jacty.ca
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Christmas in Casa Loma, photo: Barbora Kučerová

Photo: Miro Pouvič

Christmas in Prague

Merry Merry 
Christmas  Christmas  
WishesWishes
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PODĚKOVÁNÍ 
ACKNOWLEDGMENTS

Zvláštní poděkování patří dobrovolníkům, kteří přispěli do tohoto 
Zpravodaje a podíleli se na jeho tvorbě.

Zpravodaj vychází s finanční podporou Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Redakce MMI si vyhrazuje právo příspěvky příběhů a fotografií upravit, 
zkrátit, opravit nebo neuveřejnit.

Special thanks to the volunteers who contributed to this Newsletter and 
participated in its production.

The Newsletter is published with the financial support of the Ministry of 
Foreign Affairs of the Czech Republic.

The MMI editorial staff reserves the right to edit, shorten, correct, or not 
publish contributions of stories and photographs.

Contacts:
450 Scarborough Golf Club Road  
Toronto, ON M1G 1H1

Newsletter: novydomoveditor@gmail.com

Advertising: novydomoveditor@gmail.com

Park rental: office@masaryktown.ca

(416) 439-4354 

www.masaryktown.ca

REDAKCE
OUR TEAM
KLÁRA GALOVÁ
Editor
Masaryk Memorial Institute

MONIKA FALTEJSEK
Support
Secretary
Masaryk Memorial Institute

KAREN DESCHENES
Support
Marketing and Operations Manager
Masaryk Memorial Institute

PETER PRUSA
Graphic design and layout

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

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

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

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

“Winter is the time for comfort, for 
good food and warmth, for the touch of 
a friendly hand and for a talk beside the 
fire: it is time for home.”

– EDITH SITWELL
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