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66th CONGRESS  

OF THE CZECH AND SLOVAK ASSOCIATION OF CANADA 

 

Edmonton, Alberta 

 

Venue 

West Edmonton Mall, Fantasyland Hotel, 2
nd

 floor (entrance #2) 

178 St, 90 Ave NW, Edmonton, AB 

 

 

June  09 – 11, 2016 

 

PROGRAM 
 

FRIDAY, June 09 
10:00 AM - 4:00PM  Arrival, accommodation at West Edmonton Mall Inn,  

                                        17504 90 Ave NW, Edmonton 
 

17:00 PM: Meeting at L2 Grill at WEM (see map) 

 

 

 

 

SATURDAY, June 10, MORNING SESSION  

  
8:00 AM: Breakfast, Registration 

9:00 AM: OPENING OF THE 66th CONGRESS OF  

  THE CZECH AND SLOVAK ASSOCIATION OF CANADA  
 

1.  Welcome and introduction of distinguished guests, delegates and 

participants of the Congress by Marie Fuchs, President 

2.  Appointing a Secretary to take minutes of meeting  

3.  Message of Greetings:  President of Edmonton Branch 

4.  Messages of greetings by guests  

5.  Messages by representatives of other organizations  

6.  Minutes of the last year’s Congress – comments, corrections, approval  

7.  Elections of committees: a) Verification  b) Nomination, c) Resolution  

8.  Unfinished business 

  Break 

9. Reports by individual officials:  

 a) President b) Vice Presidents,   c) Secretary     d) Treasurer  

10.  Auditor’s reports 

11. Reports by Branches of CSAC 

12.  Report by Verification Committee 

13.  Approval of all submitted reports                                                             4 



 

12:00 PM: LUNCH (recommended food court of WEM, 1
st
 floor) 

 

 

 

1:00 PM: AFTERNOON SESSION 
 

 

14.  Nomination Committee: Proposed new officials of CSAC 

15.  Election of new officials of CSAC 

16.       New elected President takes over the meeting with acceptance speech 

 Break  

17.  Proposal for Resolution Committee  

18.        Setting membership fees for periods of two years 

19. Place a date of the next 67th Congress in 2019 

20.  New recommendations, discussion  

 

5:00 PM:  End of Saturday  afternoon session 

 

 

SATURDAY, June 10,  EVENING 

 

21.  6:00 PM:   Banquet Room at Fantasyland Hotel, 2
nd

 Floor, Entrance #2 

  Dinner 

  Presentation of Masaryk Awards 

                          Music entertainment by Posadka Music, Calgary 

   

 

 

SUNDAY, June 11, 

 

8:00 AM: Breakfast 

9:00 AM: Opening of the Sunday Session – newly elected President 

22.   Adopting resolutions to Canadian, Czech and Slovak Governments 

23. Presentation of CSCA website blog 

24. Discussion 

 

25. 11:45 AM:  Conclusion of the 66th Congress of CSAC 
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100. výročí významné Bitvy o hřeben Vimy (Battle of Vimy Ridge)  
(9. dubna 1917). Kanada významně prispěla k vítězství spojenců v I. světové váce, 

 za cenu obrovských ztrát. 
 

100. výročí  Bitvy u Zborova (2. července 1917). 
Vítězství československých legií bylo zásadní pro další formování  

našich jednotek na východní frontě. 
 



MASARYK MEMORIAL INSTITUTE INC 

Zdravíme jednání 66. kongresu 
Českého a slovenského sdružení v Kanadě 
a přejeme jenom úspěšná rozhodnutí. 
Masarykův ústav                                  Redakce Nového domova  

● 70. Český a slovenský den ● Sobota 24. června od 13.00 h  
na Masaryktownu ● Srdečně Vás zveme i s Vašimi rodinami.   

450 Scarborough Golf Club Road, Toronto, ON M1G 1H1 ●  www.masaryktown.ca



MASARYK AWARD  -  MASARYKOVA CENA 

 
Masarykova cena je nejvyšším uznáním a poctou, které uděluje České a slovenské sdružení 

v Kanadě na základě doporučení Ústředí a poboček ČSSK v Kanadě 
 

“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 o svobodné Československo nebo obohatily život Čechů a Slováků v Kanadě.”  

 

V roce 2017 Masarykovu cenu získávají: 
 

LENKA STORZEROVÁ 

Lenka se narodila na Šumavě nedaleko Železné Rudy. Její táta byl lesník, 

maminka se starala o rodinu. Jelikož Lenky otec nebyl nikdy srozuměn s 

komunistickým režimem, nebylo mu dovoleno získat vyšší vzdělání a rodina 

se odstěhovala na průmyslové Mostecko, do hor, nedaleko německých hranic. Rodiče obstarávali 

menší hospodářství a Lenka se starší sestrou Marií musela denně po škole pomáhat. Lenka na to 

vzpomíná s láskou a radostí … byly to hezké časy. 

Lenka vystudovala Střední ekonomickou školu v Teplicích a snila o právech. Hned po 

maturitě jí však vojska Varšavské smlouvy udělala čáru přes rozpočet. Spolu s osmnáctiletým 

klukem Edou se rozhodli vzít, opustit domov a emigrovat co nejdále. Eda měl ve Victorii strýce, 

tak se rozjeli přímo tam. Kanadu, Kanaďany a Victorii si okamžitě zamilovali a Lenka tam žije 

dodnes. 

Již měsíc po příjezdu Eda začal pracovat jako pomocník zahradníka a Lenka jako 

servírka. Za pár měsíců dostal Eda práci na lodi jako plavčík a Lenka vyhrála konkurz na 

Univerzitě ve Victorii a začala tam pracovat jako sekretářka. Přitom studovala. V roce 1972 se 

jim narodil syn Roman, který má nyní velmi specializovanou advokátní firmu ve Washingtonu 

DC (ústavní právo), a v New Yorku. V roce 1974 se Lence a Edovi narodil druhý syn Edward 

Junior, který nyní vede firmu audiologie ve Victorii. Oba mají rodinu a život Lenky tím obohatili 

o kupu vnuček. 

Eda nemeškal. Vystudoval na důstojníka, potom pracoval několik let jako lodní kapitán a 

ve věku třiceti sedmi let dosáhl nejvyšší mety námořnictva, jímž je lodivod, anglicky marine 

pilot. Eda svou práci a rodinu miloval, bohužel v roce 2011, ve věku jedenašedesáti let, zemřel na 

rakovinu.  

Lenka při výchově dětí a práci také studovala. Kromě kurzů na University of Victoria a 

Camosun College dokončila dálkově Ottawa School of Writing a poté pracovala jako žurnalistka 

pro kanadské i české noviny a časopisy. Hned po sametové revoluci se s Edou vydali do 

svobodného Československa a Lenka byla první severoamerickou novinářkou, která napsala 

rozsáhlý rozhovor s paní Havlovou. A právě tenkrát, kdy se rozhodla distribuovat nový časopis 

Reflex a poté i české knihy. Vznikla firma czech-books.com. Za svou práci s českou komunitou a 

rozšiřování české literatury a kultury byla odměněna Ministerstvem zahraničních věcí čestnou 

medailí.  

Tento rok přijala Lenka jmenování do funkce honorární vicekonzulky v hlavním městě 

Britské Kolumbie, Victoria.  

http://prague.czechcentres.cz/en/news/ceske-koreny-lenka-storzer-z-kanadske-viktorie-v-p/ 
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NEELA HEYROVSKÁ-WINKELMANN  

Narodila se v r. 1969 v Praze, vnučka nositele Nobelovy ceny Jaroslava Heyrovského. 

Studium PřF UK v Praze, obor molekulární biologie a genetika, titul: Mgr. 1992 summa cum 

laude. Stipendia Cornellovy univerzity, postgraduální studium molekulární biologie na Cornell 

University Graduate School of Medical Sciences, New York, NY (1992-1997), titul: Ph.D. 1997. 

Od r. 1984 aktivní v čs. a mezinárodním nevládním ekologickém hnutí. Spolupráce 

s federálním ministrem životního prostředí Josefem Vavrouškem v přípravném výboru na 

celosvětovou konferenci o životním prostředí a rozvoji UNCED (Rio de Janeiro 1992). 1992 – 

stáž u ekologických nevládních organizací v Indii a Malajsii. 

Od roku 2002 majitelkou poradenské kanceláře s těžištěm využití obnovitelných zdrojů 

v České republice, zprostředkování informací z oboru v zemích EU, otázky legislativní podpory 

obnovitelných zdrojů. Přednášková činnost, tvorba vzdělávacích a osvětových materiálů. Podání 

komplexního pozměňovacího návrhu zákona o obnovitelných zdrojích Parlamentu ČR. 

Byla asistentkou senátora Martina Mejstříka. Pracovala v Ústavu pro studium totalitních režimů. 

Jedna z hlavních iniciátorů založení Platformy evropské paměti a svědomí, organizace 55 

mezinárodních organizací, kde je v současné době výkonnou ředitelkou se sídlem v Praze a 

Bruselu. V této funkci je hlavní iniciátorkou nápravy zločinů totalitárních režimů: nacismu a 

komunismu.  V poslední době se zasazuje o odškodnění rodin jejichž příslušníci se snažili dostat 

do svobodného světa přes československé hranice. V průlomovém rozhodnutí Okresního soudu 

Bratislava I, soud rozhodl o plné rehabilitaci Hartmuta Tautze, 18-letého uprchlíka z východního 

Německa, který byl rozsápán psy pohraničníků. Obdobně se jedná o příslušníky jiných států. 

Zasazuje se o potrestání viníků, kteří ještě žijí jako ministra vnitra Lubomíra Štrougala a vedení 

Pohraniční stráže.  

Hovoří česky, anglicky, německy, francouzsky a rusky, učí se španělsky. Překladá a 

vyučuje jazyky.  

 
EDWARD BRABEC 

Do Edmontonu přišel s rodinou v r. 1990 po dvouletém čekání na vízum v 

Německu.  

V době spuštění Internetu využil své znalosti z počítačové techniky a začal 

nabízet internetové služby a působil jako designér webových stránek pro mnohé 

podniky v Edmontonu.  

Zajímal se všeobecně o krajanské dění a v roce 1998 se stal členem 

Českého a slovenského sdružení v Edmontonu. Byl členem výboru, kde 

vypomáhal při řešení problémů s počítači. V r. 2009 se stal předsedou Edmontonské pobočky. Za 

jeho vedení se členové scházeli pravidelně na oblíbených piknicích, organizoval zájezdy, filmové 

večery a přispíval svými nápady k aktivitě pobočky. Zorganizoval 4 kurzy vaření české a 

slovenské kuchyně, které se staly velmi populární. Dodnes je webmasterem celokanadské 

oficiální webové stránky. Je iniciátorem rozvinuté spolupráce mezi pobočkou a sesterskou 

organizaci SVU, která v minulosti nebyla příliš příznivá. Založil spolupráci se studenty 

Městského Gymnázia Jirkov u Chomutova. Pravidelně vkládá na webovou stránku pokračování 

online znalostní hry “Riskuj, krajane!”, jejíž otázky studenti připravují. Hra se stala velmi 

populární nejen v Kanadě. Svou příkladnou obětavosti stmelil české a slovenské krajany, kteří se 

rádi scházejí na akcích, které pro ně výbor sdružení pořádá. 
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PROFESOR PAVEL JELEN 

Pavel Jelen vystudoval ČVUT obor potravinářské stroje. První tři roky po promoci (1966-

1969) pracoval v regionálním ředitelství mlékařského koncernu Laktos v Praze. V závodě 

Sedlčany měli velký problém se syrovátkou, ta vzniká jako odpadní produkt při výrobě sýrů. On 

se chtěl naučit, jak se syrovátkou zachází ve světě, a proto si vykorespondoval Ph.D. studium na 

University of Minnesota. Díky roku 1968, který byl velmi politicky uvolněn, ho komunistická 

strana po menších průtazích i s manželkou a malou dcerou do USA pustila. Studoval tři roky, ale 

k obhajobě mu chyběly pouhé tři měsíce. Žádost o prodloužení pobytu mu byla zamítnuta s 

dovětkem “když se nevrátíte do uvedeného termínu, následky si ponesete sám”. Rozhodnutí na 

sebe nedalo dlouho čekat. Možnost, že by mohl po návratu pokračovat v započaté práci na 

odpovídající úrovni s doktorátem z politicky nevyhovující lokace, byla mizivá.  Po úspěšné 

obhajobě strávil rok na University of Illinois jako post-doctoral fellow. V té době University of 

Alberta hledala mladé profesory na potravinářské inženýrství a technologii. Po úspěšném 

pohovoru mu nabídli místo. Mlékařina mu zůstala v krvi. Jeden přednáškový cyklus věnoval 

zpracování mléka včetně zpracování syrovátky. Tři roky výzkumu na poli syrovátky ho 

inspirovaly pro další výzkumnou činnost, takže ta se po celých 33 let točila více či méně kolem 

syrovátky a jejích komponentů jako jsou syrovátkové proteiny, typy syrovátky odpadající z 

výroby různých sýrů, procesní alternativy, sušení a využití syrovátky v potravinářském průmyslu.   

Výsledky výzkumu profesora Jelena byly v několika případech základem pro průmyslový vývoj 

nových výrobků, například v Norsku začali vyrábět nový druh jejich tradičního hnědého sýra ze 

syrovátky, v Kanadě využili výsledky výzkumu v aplikaci syrovátkového proteinu ve výrobě 

cheddaru a tak zvýšili výtěžnost. Dalším „dítětem“ profesora Jelena byl International Dairy 

Journal, který v Kanadě založil, a za pomoci publikační firmy Elsevier se z něho před 25 let stal 

mezinárodní časopis. 

P. Jelen obdržel několik ocenění od American Dairy Science Association (Research 

Award, 1996, Teaching Award, 1997), od Canadian Institute of Food Science and Technology 

(Institute Award, 2001), od roku 1990 je “Fellow of the Institute of Food Technologists”, ti též 

ocenili P. Jelena v r. 2001 cenou “Elizabeth Stier Award for Humanitarian Contributions related 

to Food Science”. Velkou radost mu udělala “Cena Emila Votočka”, kterou ho vyznamenali 

kolegové z pražské Vysoké Školy Chemicko-Technologické v Praze, s nimiž již přes 25 let 

spolupracuje. Poslední ocenění jeho práce je prestižní cena Mezinárodní Mlékařské Federace 

(IDF) za celoživotní významný mezinárodní přínos v oboru Mlékařské vědy a technologie. P. 

Jelen je druhý Kanaďan a první Čech, který tuto prestižní cenu obdržel. 

Za jeho vedení albertské pobočky SVU, Czechoslovak Society for Arts and Sciences, 

mohl dát průchod jeho 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. Nikdy nezapomínal důstojně oslavit den vzniku Československa 28. říjen. Ve 

spolupráci s ČSSK se podařilo realizovat několik úspěšných představení oper českých skladatelů.  
 

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.  
Cenu předá v Praze někdo z výboru profesoru Ladislavu Hejdánkovi, bývalému mluvčímu, který letos 

v květnu oslavil 90. narozeniny.                                                                                                      10 



Děkujeme výtvarnici paní Vladěně Krykorkové, která je členkou Pobočky Toronto, 

za krásné a umělecké vypsání Masarykových cen. 

 

 

 

Laureáti  Masarykovy ceny v uplynulých letech: 
2015 

 

Jan Sammer In Memoriam (1920 – 2009) 
J. Sammer vyrůstal za první republiky. Za války byla jeho sestra vězněna a popravena. V r. 1966 opustil s 

rodinou Československo. Ve věku 47 let nastoupil na univerzitu v Montrealu, při zaměstnání dosáhl titulu. 

V důchodu se věnoval boji za zahraniční Čechy a jiné, jejichž majetky byly nespravedlivě zabaveny 

komunistickým režimem. Mnohým restituentům pomohl dostat případy až ke Komisi pro lidská práva 

OSN v Ženevě a dosáhl rozhodnutí v jejich prospěch.  

 Jako člen ČSSK, vykonával funkci revizora a později pokladníka. Patřil k jedněm z nejbystřejších 

a nejinteligentnějších lidí i v době svého vysokého věku. Byl to výjimečný člověk. 

 

Helena Sammerová-Flacková 

Helena Flacková je dcerou zemřelého Jana Sammera. Po něm převzala funkci pokladní. má kvalifikaci, j 

vysokoškolským vzděláním i zkušenostmi - pracovala řadu let u kanadské vlády. Stala se pokladní Ústředí 

ČSSK i ottawské pobočky. Ottawská pobočka oceňuje její obětavost 

 

Gustav Plíva 
Geofyzik, geolog a projektový profesionál s akademickými tituly B.Sc. (Hon.), M.Sc., RNDr., CSc. a 

PMP a s bohatou praxí v oborech. Řadu let řídil ottawskou pobočku ČSSK a několik let byl předsedou 

ústředí. Vždy patřil k předním funkcionářům Ústředí i pobočky. 

 

Jiří (George) Karger 

Jiří Karger přišle do Kanady, když mu byly dva roky. Rodina žila na farmě na různých místech.  Jiří 

rozšířil rodinnou firmu na strojírenské zařízení, na Person Polytechnik vystudoval strojařství a stal se 

odborníkem na návrhy prototypů. Od raného věku byl Jirka vystaven krajanskému životu. chodil do české 

školy a do Sokola, pěstoval zájem o český jazyk a kulturu. Jako sedmiletý chlapec za druhé světové války 

prodával mašličky na podporu českých vojáku v Anglii. Jako teenager Jirka často chodil na schůze a na 

piano hrál československou hymnu. Byl pokladník pobočky Kitchener-Waterloo. Je členem redaktorské 

rady čtvrtletní publikace Dobrý den. pomáhal organizovat večer českých filmů. Pravidelně se zúčastňuje 

kongresů a spoluorganizoval 63. Kongres v r. 2011. Je věrným a oddaným členem české komunity a 

ČSSK. 

 

dr. Miloš Krajný 

vystudoval medicínu v Olomouci, promoval v r. 1964. V Kanadě je od r. 1968. Specialista na alergologii, 

býv. president ontarijské Alergologické společnosti, členem Evropské akademie alergologické, dále 

College of Allergists and Immunologists. Publikoval 35 článků v odborných časopisech. Jako bratr 

věhlasného klavíristy Borise Krajného propaguje hudbu, jako člen zastupitelství torontské Mozart Society 

a býv. předseda Torontského filharmonického orchestru. V r. 2001 založil Nokturna ve městě, v rámci 

nichž pořádá koncerty klasické hudby hlavně českých i slovenských umělců. dodnes pracuje jako jeden 

z předních alergologů v Torontě. 
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Jan Drábek  

Česko-kanadský spisovatel, studoval v Americe i v Indii, sloužil ve válečném námořnictvu, byl hlasatelem Radia 

Svobodná Evropa, po návratu do Prahy po r. 1990 učitelem, diplomatem, velvyslancem v Keni a Albánii, autorem 

devatenácti knih v češtině i v angličtině, vč. životopisu česko-kanadského odbojáře-botanika Vladimíra Krajiny. 

 

Miloš Zach 

Absolvovent ČVUT, pracoval na konstrukci hmotového spektroskopu, později v oborech mikrovlnných elektronek, 

vysokého vakua a v teorii magnetismu a návrhů permanentních magnetů. Na UBC, pracoval se skupinou fyziků na 

projektu Triumf. Patnáct let byl předsedou Pobočky Vancouver ČSSK, člen redakce časopisu Zpravodaj. Po r. 1989 

v ČR spolupracoval s Ústavem jaderné fyziky v Řeži.  

 

Marie Fuchsová 

Studovala psychologii na UK. V r. 1968 přišla s rodinou do Montrealu, přednášela češtinu na univerzitě McGill. Je 

léta činná v Sokole, je předsedkyní ústředí i montrealské pobočky, organizuje kulturní akce. 

 

Pavel Hebelka  

Odborník v pohostinství, od r. 2012 předseda calgarské pobočky, spoluzakladatel školy a výuky českého jazyka pro 

děti i pro dospělé. V Calgary se hned zapojil do ČSSK, otevřel si několik restaurací, pomáhal nově příchozím. 

Ředitelem Royal Canadian Legion Forest Lawn.  

 

Vladimír Kavan  
Strojní inženýr, podnikatel, cestovatel, sportovec:  kanoista na OH v Berlíně r. 1936. Vystoupil na Kilimanjaro, 

Mount Kenya i na Mount Everest. Zúčastnil se World Cup Rally, přeletěl balónem Alpy, byl zakládajícím členem 

The Baloon Club of Canada, prezidentem rady organizace CARE, zakladatel CARE International, nositel Řádu sv. 

Lazara Maltézských rytířů, Officer of the Order of Canada druhého stupně, držitel Vyznamenání Diamond Jubilee 

Medal a medaile Za službu církvi, vlasti a národu. 
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Radmila Locher-Jeřábková 

Jedna z nejpracovitějších a nejobětavějších osobností komunity po pět desetiletí, Sokolka, první žena-starostka, 

organizátorka společenského života, propagátorka české a slovenské kultury, předsedkyně Pobočky Toronto. 

 

David Ševčík 

Vystudoval obor bankovnictví na Universitě Wifred Laurier, pracoval v Kampeličce v Torontě, byl předseda 

pobočky Kitchener-Waterloo-Guelph jako vůbec nejmladší ve funkci. Dělal krajanské televizní vysílání 

v Kitcheneru, divadlo, inicioval Kitchenerské pikniky, a vytvořil základ finanční rezervy pobočky. V Ústředí byl 

pokladník a místopředseda. Během studia pracoval s postiženými dětmi. 

 

Markéta Slepčíková Rešovská 

Televizní producentka, televizní a filmová žurnalistka, dokumentaristka. V Kanadě v r. 2003 založila jediné české 

televizní vysílání mimo CR: Nový záběr, později Nová vize, které informuje o komunitním dění. Tvůrkyně 

celovečerních dokumentů, členka výboru ČSSK.  

 

Sokolská župa kanadská 

100 let v Kanadě.  
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Úspěch 66. kongresu 
přejí členové pobočky Montreal 

Českého a slovenského sdružení v Kanadě 
 

 

 

     Míša Fuchsová 

     předsedkyně 
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Jednání 66. kongresu a další činnosti 
Českého a slovenského sdružení v Kanadě 

přejeme mnoho zdaru! 
 

 

Tělocvičná jednota Sokol                                

Masaryk - Montreal 
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SOKOLSKÁ ŽUPA KANADSKÁ 
 

On behalf of Sokol Toronto, Kitchener-Waterloo, Ottawa and Montreal,  
Sokol Canada wishes the CSAC a successful 66. Congress  

in Edmonton, Alberta, Canada 
 

Robert Tmej – President/Starosta - Sokol Canada 
__________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL TORONTO 

 

Best wishes for a successful 2017 Congress in Edmonton, Alberta, Canada 
from Sokol Toronto 

 

Iva Adamo      Vera Tichy 
Secretary/Jednatelka     President/Starostka 

 

www.sokolcanada.org 

 

http://www.sokolcanada.org/


Dr. Štefan Horný 
 

Dr Štefan Horný zemřel 21. prosince ve svých 74 letech.  Narodil se ve Turčianském Svatém 
Martině (nyní Martin) na Slovensku. Ve svých 11 letech poprvé navštívil Prahu, okamžitě si ji 
zamiloval a po maturitě tam odešel studovat medicínu. Do Kanady přišel na podzim 1968 a začal 
pracovat v nemocnici v Torontu, později též ve Vancouveru, ale natrvalo se usadil v Montrealu. 
V roce 1976 působil jako dobrovolný lékař na Olympiádě a velmi rád na to vzpomínal; ošetřoval 
též Nadiu Comaneci. Po mnoho let pracoval jako gastrointerolog v nemocnici ve Valleyfieldu a 
v Polském institutu. Jako lékař byl velmi oblíbený, nápomocný a obětavý.   

Štefan Horný byl člověk velmi inteligentní a všestranně vzdělaný, plný života a vtipu a neutuchajícího 
entusiasmu. Miloval hudbu, léta jezdil do Metropolitan Opery do New Yorku, vice než 20 let byl dobrovolným šoférem 
na Gala de Etoiles, kde vozil baletky a baleťáky a často se staral o VIP hosty jako P. E. Trudeau, Karin Kain a Maja 
Plisetskaja.  

V Českém a slovenském sdružení v Kanadě byl členem ústředního výboru a v letech 2011–2013 byl jeho 
místopředsedou. Jako velký československý vlastenec velmi litoval rozdělení Československa.  

Byl členem Sokola už od svých pěti let na Slovensku, v Kanadě se stal župním lékařem, což bylo užitečné hlavně 
při zájezdech na slety. Nadšeně se zúčastňoval všech kulturních podniků naší komunity, velmi rád tančil a byl i členem 
našich tanečních skupin. 

Vzhledem ke své dlouhodobé nemoci nám z naší komunity postupně odcházel, ale tím spíše jsme si uvědomili, 
jak nám jeho veselá povaha, energie a činorodost chybí. Čest jeho památce. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



Lenka Storzerová zdraví 66. Kongres ČSSK 

Honorary Vice-consul for Victoria and Vancouver Island 
 

Poprvé máme český honorární konzulát ve Victorii 
Úřední hodiny:  každá první středa v měsíci. Schůzka musí být předem domluvena. 

 
 

---------------------------------------------------------------------------- 
 



In memoriam 

Josef (Joe) Michal Dobrovolný 

Brno 13. března 1948 – Winnipeg 8. ledna 2017 

 

Úspěchem fungujícího společenského, krajanského života jsou lidé, 

kteří jsou ochotni zasvětit velkou část svého času pro své krajany!  

A tím byl Joe! 

 

 V roce 1967, tedy rok před emigrací do Kanady, Joe ukončil 

studium na elektrotechnické průmyslové škole v Brně. S jednoroční 

pracovní zkušeností a minimální znalostí angličtiny dokázal za několik 

měsíců ve Winnipegu získat místo programátora v pojišťovně 

Wawanesa. I když měnil pracovní místo několikrát, programátořina zůstala jeho celoživotní profesí. 

 

 Hned po příjezdu do Kanady, přes plné pracovní vytížení a s rozrůstající se rodinou, se Joe zapojil 

do krajanského života a vlastenecké práce. Vyjmenovat všechny jeho zásluhy, pro jejich velký rozsah, 

bychom nedokázali. Některých je ale třeba zmínit. 

 

 V době silné totality a normalizace v Československu vedl české vysílání rádia ve Winnipegu, které 

režim doma nepěkně vyčetl jeho matce, když žádala o návštěvu do Kanady. Po téměř dvě desítky let 

obětavě pracoval jako koordinátor a hlavní mluvčí pavilonu „Heart of Europe“ během festivalu národů 

Folkloráma, který se pořádá každý rok ve Winnipegu. Festival vyžaduje koordinaci a obětavou práci 

dobré stovky dobrovolníků po celý týden, plus týdny příprav a Joe dokázal rok po roce vyburcovat, či 

umluvit, naše krajany na to, že „to za ten další rok stojí“. Joe byl nejvíce známý svou prací a 

angažovaností v krajanských spolcích. Joe vypomáhal novým emigrantům, některé dokonce vzal načas 

bydlet k sobě, když nic jiného nevycházelo rychle. Při těchto činnostech se poznal pravý Joe! Svoji práci 

dělal poctivě a s celou duší. Byl předsedou odbočky Českého a Slovenského sdružení ve Winnipegu. 

Posledních několik roků pak jednatelem odbočky a souběžně předsedou Československé Podpůrné 

Jednoty ve Winnipegu. V roce 2013 předsedal 100-tým oslavám této vlastenecké organizace. V létě 

2016 už po dva a dvacáté otevřel svůj dům a farmu k uspořádání krajanského pikniku Sdružení. 

 

 Byl oddaným českým vlastencem a se spolukrajany sdílel svou dobrotu celou svou duší! Není to 

pouhá fráze, ze stovek jeho přátel a známých není člověka, který by pro něho našel špatné slovo. Spíše 

naopak by se někomu mohlo zdát, že někdy svou dobrotu až přeháněl. Což by nebyla pravda. Snažil se 

jen pomáhat a pracovat za každou cenu, i když mnohdy na úkor vlastního času. Není pak divu, že my 

krajané, Češi a Slováci jsme si ho přivlastnili. Byl „Náš Joe!“ 

 

Krajané z Winnipegu. 


