
                     
         

Závěrečná zpráva o působení učitelky u krajanů 
 

 

Školní rok: 2019/2020 

Destinace: Spojené státy americké – Chicago (stát Illinois), Česká škola T. G. Masaryka  

Jméno, příjmení: Mgr. Klára Moldová, DiS. – viceprezidentka a učitelka 

 

Výuka češtiny 

 
Se 78 dětmi a 27 dospělými se TGM stala druhou nejpočetnější českou školou na území Spojených 

států amerických (na prvním místě se nachází česká škola v Astorii – Queensu), přitom ještě v roce 2012 

plánovala školní rada budovu zbourat a prodat pozemek za účelem výstavby parkoviště. Výuka češtiny pro 

děti i dospělé v České škole T. G. Masaryka (dále TGM) probíhá od poloviny září do začátku prosince a po 

zimních prázdninách pokračuje od začátku ledna do konce května. V letošním školním roce TGM otevřela 

novou první třídu s kapacitou 20 žáků. Dále nepokračujeme ve výuce češtiny pro děti cizince a plánujeme 

soustředit se pouze na výuku bilingvních dětí. V sobotu, kdy do TGM dochází na vyučování děti, je kapacita 

školy maximálně naplněna.  

 

 Veškeré vzdělávací i kulturní aktivity, které nabízíme, jsou čistě zájmové. Měsíce červen–srpen patří 

zpravidla akcím, na kterých spolupracujeme s českými spolky v širší oblasti Chicaga (vzdělávací programy, 

pikniky, pietní shromáždění, oslava dne matek), případně dílnám pro děti, které organizujme s hosty z ČR. 

Jednotlivá pololetí pravidelně ukončujeme besídkami. Děti předvádějí rodičům, co se během roku naučily, v 

prosinci nechybí návštěva Mikuláše, anděla a čerta. Dospělí studenti využívají této příležitosti k neformálnímu 

setkání s přáteli z komunity. Účast se zdaleka neváže jen na naše studenty, letošní vánoční večeře se zúčastnilo 

50 lidí. Žáci a studenti TGM mají možnost navštěvovat kurzy češtiny také v rámci letního vyučování, které 

probíhá po dobu jednoho měsíce od roku 2016 ve spolupráci s Ústavem českého jazyka a teorie komunikace 

Univerzity Karlovy. V roce 2020 se letní škola neuskutečnila kvůli plánované rekonstrukci suterénu a kvůli 

pandemii koronaviru. 

 

Děti: 

 

Vyučování bilingvních dětí probíhalo v sobotu dopoledne v pěti separátních třídách (180 minut, 10–13 hodin). 

Odpoledne se v TGM scházela ještě jedna skupina (120 minut, 14–16 hodin). Třídy, které se formují od 

školního roku 2015/2016, sdružují děti na podobné věkové i znalostní úrovni, ale v jedné skupině stále ještě 

probíhá výuka formou malotřídky. V současné době výuku 78 žáků v 6 třídách zajišťuje 5 učitelek: 

 

• učitelka Irena Čajková: 11 bilingvních žáků (děti ve věku 11–14 let, učivo čtvrté třídy) 

• učitelka Erika Hofmann: 14 bilingvních žáků (děti ve věku 9–11 let, učivo třetí třídy) 

• učitelka Michaela Kalafutová: 20 bilingvních žáků (děti ve věku 5–7 let, učivo první 

třídy) 

• učitelka Klára Moldová: 17 bilingvních žáků, 10–13 let = 17 (malotřídka – učivo třetí a 

čtvrté třídy, nedělená třída – učivo třetí třídy) 

• učitelka Jaroslava Trnková: 16 bilingvních žáků (děti ve věku 7–9 let, učivo druhé třídy) 

 

 

Používané učebnice a učební materiály: 

• Irena Čajková:  

• Český jazyk 4 (+ pracovní sešity). Nová škola, Praha: 2019. 



• Světoví Češi 1. Mladá fronta, Praha: 2015. 

• Vojtěch Matocha: Prašina. Paseka: Praha 2018. 

• Eva Papoušková: Cílovníci. Paseka, Praha: 2018. 

• Vlastivěda pro 4. ročník. Nová škola, Praha: 2014. 

• Iva Nováková: Poznej s námi Česko. Portál, Praha: 2018. 

• Magdalena Rutová: Radio Buch. Baobab, Praha 2018. 

• Doplňkové materiály:  

• Poradím si s češtinou 3 a 4. Pierot, Praha: 2014. 

• Český jazyk v malíčku 3 a 4. Fragment, Praha: 2017. 

• Erika Hofmann: 

• Český jazyk pro 3. ročník, 1. díl (+ pracovní sešit). Studio 1+1, Brno: 2013. 

• Iva Nováková: Poznej s námi Česko. Portál, Praha: 2018. 

• Magdalena Rutová: Radio Buch. Baobab, Praha 2018. 

• Ester Stará: Největší přání. 65. pole, Praha: 2017. 

• Michaela Kalafutová: 

• Jana Potůčková: Živá abeceda tetky Abecedky. Studio 1+1, Brno: 2018. 

• Jana Potůčková: Slabikář. Studio 1+1, Brno: 2018. 

• Hravé pracovní listy. Taktik International, Praha: 2016.  

• Iva Nováková: Víš, co čteš? Portál, Praha: 2016. 

• Člověk a jeho svět 1. Prodos, Olomouc: 2016. 

• Klára Moldová: 

• Český jazyk pro 3. ročník (+ pracovní sešit). Studio 1+1, Brno: 2013. 

• Český jazyk pro 4. ročník (+ pracovní sešit). Studio 1+1, Brno: 2015. 

• Vojtěch Matocha: Prašina. Paseka: Praha 2018. 

• Iva Nováková: Poznej s námi Česko. Portál, Praha: 2018. 

• Magdalena Rutová: Radio Buch. Baobab, Praha 2018. 

• Ester Stará: Největší přání. 65. pole, Praha: 2017. 

• Doplňkové materiály:  

• Poradím si s češtinou 3. Pierot, Praha: 2014. 

• Český jazyk v malíčku pro 3. třídu. Fragment, Praha: 2017. 

• Český jazyk v malíčku pro 4. třídu. Fragment, Praha 2017. 

• Jaroslava Trnková: 

• Český jazyk pro 2. ročník 1, 2 (+ pracovní sešity). Studio 1+1, Brno: 2013. 

• Odlišná výslovnost a pravopis párových souhlásek. Studio 1+1, Brno: 2016. 

• Pravopisné pětiminutovky pro 2. ročník. Alter, Praha: 2018. 

• Prvouka 2. Duha, Praha: 2012. 

• Ivona Březinová: Kočka Kačka, Pikola, Praha: 2018. 

• Daniela Krolupperová: Já se nechtěl stěhovat, Mladá Fronta, Praha: 2010. 

• Iva Nováková: Víš, co čteš?, Portál, Praha: 2016. 

• Ivana Novotná: Jak pes Logopes učil děti mluvit. Computer Press, Brno: 2009. 

 

  



Dospělí: 

 

Výuka češtiny jako cizího jazyka pro dospělé se odehrává během týdne ve večerních hodinách, kurzy trvají 

90 minut. V TGM se scházejí tyto skupiny: začátečníci (10 studentů), pokročilí začátečníci (5 studentů), 

pokročilí (5 studentů). Specifickou skupinou je Jan Neruda Club pro seniory (7 studentů), většina účastníků 

ve věku 80–92 let sem dochází již skoro třicet let, zabýváme se převážně českou kulturou. Od roku 2017 jsme 

zavedli filmový klub, který je zdarma přístupný všem studentům školy. Ve školním roce 2018/2019 studovalo 

češtinu v TGM 27 studentů, z nichž většina se buď podílí na chodu školy, nebo se účastní projektů, které 

pořádáme. Pravidelně používáme učebnice New Czech Step by Step, Čeština expres, Čeština krok za krokem 

(Lída Holá), Desetiminutovky – Čeština pro cizince (kolektiv autorů) a Levou zadní (kolektiv), ale inspiraci 

čerpáme i online a v dalších dostupných příručkách a učebnicích.  

 

 
 

Kulturní aktivity 

 

Kulturní program v TGM organizuji ve spolupráci s kolegyní Irenou Čajkovou. Zhruba dvakrát do měsíce 

pořádáme sérii s názvem Kulturní čtvrtek věnovanou rozličným tématům českého filmu, vědy a umění. Stále 

častěji se nám daří zvát na program hosty z České republiky nebo lokální odborníky (malérečky Marie 

Švirgová a Dáša Benešová, proděkanka Filozofické fakulty UK Markéta Křížová, bohemistka Ivana 

Bozděchová, gastronaut Pavel Maurer, skladatel a klavírista Tomáš Sýkora, spisovatelka a ilustrátorka Renáta 

Fučíková, skladatel a kytarista Lukáš Sommer, herci Jan Potměšil a Tomáš Karger). Pokud to čas a podmínky 

dovolují, dělíme se o hosty a náklady na jejich pozvání s dalšími spolky či českými školami v USA. Kromě 

programů ve škole se snažíme aktivně se účastnit akcí jiných českých organizací: oslava Memorial Day na 

Českém národním hřbitově, uctění památky Lidic každoročně pořádané The Czechoslovak American Congress 

(CAC), české pikniky organizované Českou misií, Českým národním hřbitovem a CAC, vánoční bazar v 

Moravian Cultural Society, Joined Hands Project s The First Czechoslovak Garden Club a samozřejmě akce 

generálního konzulátu v Chicagu. Pro detailní rozpis aktivit TGM viz Chronologický rozpis projektů, 

přednášek a akcí. Domnívám se, že právě ochota školy podělit se o kulturní program a podpořit ostatní 

organizace vytváří cenné pozitivní podhoubí pro správný růst zájmu komunity o české aktivity v Chicagu – 

nehledě na to, který daný spolek za jejich organizací stojí. 

 

Czech Library Chicago – česká knihovna 

 

1. listopadu 2014 slavnostně přestřihla stuhu nové knihovny delegace ze Senátu ČR a zahájila tím její provoz. 

Byly spuštěny webové stránky (www.czechlibrarychicago.org) a elektronický výpůjční systém. V roce 

2014/2015 čítala databáze 850 kusů, během 2015/2016 byl objem svazků navýšen na 2041 knih a přibližně 

100 CD a DVD. K dnešnímu dni se počty ustálily na 4 000 knihách a 376 DVD. Knihy jsou rozděleny na 

literaturu pro děti a dospělé, v rámci těchto sekcí rozlišujeme ještě jednotlivé podsekce (naučná literatura, 

životopisy, beletrie, poezie, archiválie). Knihovna byla nejprve zřízena v jedné z učeben pro děti. Materiál na 

výrobu byl uhrazen částečně z peněžního daru MŠMT a částečně z financí TGM, práci zdarma provedl otec 

jednoho z našich žáků. Vzhledem k neustále se rozrůstající kolekci jsem v září 2016 spustila fundraiser pro 

výstavbu nové knihovny z masivu v sousední třídě, která pojme 2 tisíce svazků. Projekt byl úspěšně dokončen 

v říjnu 2016 a dnes je tato knihovna domovem literatury pro dospělé.  

http://www.czechlibrarychicago.org/


Díky webové stránce pravidelně dostáváme knižní dary od krajanů z mnoha států USA (ve většině 

případů jsou to pozůstalí, kteří si s dědictvím předků v této podobě nevědí rady). Pokud knihy naše databáze 

již obsahuje, nabízíme je k rozebrání v rámci pikniků a akcí v TGM. Díky řediteli TGM Andrew Bultasovi 

byla z knižních přebytků založena mezinárodní sekce v knihovně domova pro seniory v Mayslake Village.  

 

 

Budova a zahrada 

 

Vzhledem k tomu, že v TGM zastávám pozici učitelky, ale také viceprezidentky, velká část mého pracovního 

úvazku patří údržbě a postupné rekonstrukci téměř sto let staré budovy školy a projektům na školní zahradě.  

Třípatrová škola prošla v září 2015 generálním úklidem (přebroušení a nalakování podlah a schodů, 

navoskování linolea ve třídách a vyčištění koberců), po mnoha letech zanedbávání se dostává péče i školní 

zahradě, kde děti každoročně sázejí byliny, zeleninu a vlastní květiny. Jsou zde umístěny také školní včelíny. 

Med prodáváme v rámci fundraiseru. Se zvyšujícím se počtem návštěv, které do školy přicházejí, vznikl nápad 

na zrealizování pokoje pro hosty. Místnost, která dříve sloužila jako sklad časopisů a knih pro místní knihovnu 

a také jako kancelář školy, se postupně proměnila v pokoj, který slouží nadále jako kancelář, ale s možností 

ubytovat zde návštěvu v počtu až 6 osob. V suterénu školy byl zřízen sprchový kout. Postupně provádíme 

rekonstrukci školních sociálních zařízení ve stylu první republiky, v létě 2018 byly dokončeny první prostory 

– dámské záchody v 2. patře školy – v současné době probíhá oprava suterénu. Škola je vytápěna centrálně 

plynovým bojlerem, v říjnu 2016 bylo nainstalováno 7 čipů, které snímají teplotu do termostatu, teplota v 

jednotlivých místnostech je tak alespoň částečně regulována. Termostat ušetří 300 dolarů ročně.  

Vzhledem k tomu, že někteří rodiče dojíždějí na víkendové hodiny zdaleka, proměnili jsme jednu 

z místností v suterénu v malý klub se společenskými hrami, wi-fi připojením, sedací soupravou 

s konferenčním stolkem a kobercem, aby i početnější rodiny s menšími dětmi, které dosud do naší školy 

nechodí, mohly ve škole trávit čas po dobu probíhajícího vyučování. Největší místnost školy si v lednu 2016 

pronajalo The Czechoslovak Heritage Museum a má v ní umístěnou svoji expozici. Od letošního školního roku 

propůjčují prostory každou sobotu zpět TGM, probíhá zde výuka první třídy. Zbytek prostorů školy je plně 

využíván k aktivitám TGM. V červnu 2017 začala rozsáhlá rekonstrukce elektrického rozvodu, který byl starý 

50 let. Byly vyměněny pojistky a nataženy nové dráty ke sloupu elektrického vedení. Kompletně 

zrekonstruována byla kuchyně ve školním bytě i rozvody vody a elektriky ve školní kuchyni. Tento projekt 

byl ukončen na podzim 2017. V jedné ze tříd byly podél celé stěny nainstalovány dřevěné tabule s korkovou 

výplní, které slouží jako nástěnky.  

Škola pracuje také na usnadnění parkování. Uzavřela smlouvu s odtahovou firmou a označila 

parkovací místa příslušnými cedulemi. Parkovací situace se od té doby zlepšila a před školou stojí auta jen 

jejich návštěvníků. V srpnu 2019 jsme nechali obnovit parkovací pruhy. Školní budova i zahrada je využívána 

v plné výši, vnitřní i venkovní prostory oceňujeme hlavně při sobotním vyučování dětí. Město Cicero spravilo 

v srpnu 2018 ulici a chodníky před školou a namalovalo nové parkovací pruhy. 

V září 2018 proběhlo díky pomoci dobrovolníků mytí oken v celé školní budově. Profesionální firma 

přebrousila a znovu nalakovala podlahy a vyčistila všechny koberce. Vyměněny byly dvoje dveře. TGM 

zrušila zbytečně finančně nákladnou pevnou linku. Školní telefon teď funguje na mobilní platformě Google 

Voice a ušetří se díky tomu 50 dolarů měsíčně. Ve společenské místnosti se nachází nový klavír, který pro 

TGM zakoupila a darovala organizace Czechoslovak Heritage Museum v dubnu 2019.  

Školní rok 2019/2020 byl finančně nejnáročnějším v historii školy. Kvůli masivnímu zatékání, které 

začalo kromě stropů školy poškozovat i stěny, byla v červenci 2019 vyhlášena sbírka na celkovou obnovu 

školní střechy s názvem Raindrops Keep Falling on Our Head. Náklady činily 28,000 dolarů, škola veřejnost 

požádala o polovinu. Díky štědrosti 112 lidí a organizací jsme shromáždili neuvěřitelných 40,000 dolarů. 

Rekonstrukce odhalila původní krytí z roku 1921 a nad ním ještě 4 novější vrstvy. Celkově bylo strženo 20 

tun starého plesnivého materiálu. Školu teď chrání nová krytina. Peníze, které se vybraly navíc, byly utraceny 

o několik měsíců později. Pravidelná revize parního kotle, který vytápí celou školní budovu, odhalila v 

prosinci 2019 prasklinu a 26 let staré zařízení muselo být nahrazeno novým v ceně 19,000 dolarů. K projektům 

se přidalo ještě pokácení ztrouchnivělého stromu na školní zahradě a zabudování posilovače signálu internetu 

do suterénu.  

Pozastavení činnosti školy kvůli pandemii v březnu 2020 bylo využito k dalšímu velkému počinu. 

Aktuálně probíhá rekonstrukce pánských a dámských sociálních zařízení v suterénu a kompletní obnova 



společenské místnosti tamtéž. Podrobnosti o tomto projektu přineseme v následující závěrečné zprávě za 

školní rok 2020/2021. 

 

 

Propagace a prezentace TGM online 

Jako dobrovolník působí v TGM také můj manžel Vojtěch Molda. Díky jeho technickému zaměření se daří 

zlepšovat online profil školy i efektivitu jejího fungování. V současné době provozujeme tyto platformy: 

 

 Webové stránky: 

• http://www.czechschoolchicago.org/ – informace historii školy, výuce a zvláštních aktivitách 

• http://www.czechlibrarychicago.org/ – katalogizace nových knih, CD a DVD, správa výpůjčního 

systému 

• http://www.czechschoolsamerica.org/ – interaktivní mapa českých škol v Severní Americe, informace 

o pravidelném setkání učitelů češtiny ze Severní Ameriky a  amerických konferencích na téma 

,,heritage schools“ 

 

Facebookové stránky a skupiny: 

• škola TGM: https://www.facebook.com/pages/T-G-Masaryk-School/158878334146036 

• Czech Schools in North America: https://www.facebook.com/CzechSchoolsAmerica/  

• České školy v Severní Americe: https://www.facebook.com/groups/329298827225983/ 

 

Vyhledávače:  

TGM je registrována na stránkách Google My Business a Yelp, které pomáhají zájemcům zobrazit polohu 

školy na Googlu či v konkurenčních Apple mapách.  

 

 

Správa financí, fundraising 

 

Od ledna 2018 zastává Vojtěch Molda i funkci pokladníka TGM. Správa financí prochází pod jeho rukama 

kompletní reformou. Vzhledem k velkému rozsahu školních aktivit započatých po příchodu učitelky spadá 

školní nezisková organizace od roku 2016 do vyšší kategorie z hlediska obratu. S tím souvisí podrobnější 

dohled amerických úřadů nad finančními aktivitami TGM. Škola je povinna podle místních zákonů nově 

provozovat zcela jiný typ účetnictví, který by se dal přirovnat k českému podvojnému účetnictví.  

Na vyplnění daňového přiznání a ostatních souvisejících formulářů si TGM musí najmout 

profesionální účetní firmu a dodat jí podklady ve správném formátu. Předchozí manuální a na chyby 

náchylnou práci s účetními daty v Excelu, se kterou si dobrovolníci často nevěděli rady, se povedlo 

automatizovat s pomocí moderních softwarových nástrojů uvedených níže. Díky účetní aplikaci QuickBooks 

má škola daleko přesnější přehled o tom, které rozpočtové položky jsou nejvíce nákladné. Aplikace je 

napojena na internetové bankovnictví a tím pádem již není nutné žádné manuální zadávání dat s 

měsíčními mezisoučty, které provozovali pokladníkovi předchůdci. 

 

 

http://www.czechschoolchicago.org/
http://www.czechlibrarychicago.org/
http://www.czechschoolsamerica.org/
https://www.facebook.com/pages/T-G-Masaryk-School/158878334146036
https://www.facebook.com/CzechSchoolsAmerica/
https://www.facebook.com/groups/329298827225983/


Účetnictví: 

 

• Intuit QuickBooks – účetní online aplikace pro malé firmy, kterou se nám povedlo úspěšně adaptovat 

pro neziskovou organizaci TGM 

• Central Federal Online Banking – rychlý přístup k zůstatkům, automatické platby elektřiny, plynu, 

vody a internetu 

• Lob – elektronické zasílání šeků a dopisů 

 

Fundraising: 

 

Na kulturní programy, výuku češtiny pro děti a dospělé, provoz školy i budovy a platy učitelů využíváme 

prostředky z finančních darů MŠMT a MZV. Pouze část provozu pokryjí peníze, které na začátku roku přispějí 

žáci a studenti ve formě školného. 

Jelikož je provoz budovy nákladný a příjmy od studentů minimální, jsem nucena k bohaté 

fundraisingové aktivitě. Část příjmů pochází od soukromých dárců, část od organizací, které si budovu 

pronajímají. Letos ji třikrát týdně pro svá setkávání využíval spolek Alcohólicos anonymos, dále Proyecto 

Odisea – univerzitní program pro studenty s nízkým příjmem, české lóže (CSA Lodge Hus/Harrison/Garfield, 

CSA Lodge Century of Progress/Bílá Hora) a příležitostně obyvatelé Cicera pořádající oslavy narozenin a 

uvítání nového člena do rodiny.  

Škola funguje jako nezisková organizace a je zaregistrována ve speciálních programech firem Office 

Depot, PayPal či Amazon. Kdokoliv pak při nákupu zmíní identifikační číslo školy, pomáhá k získávání 

drobných příspěvků, které jsou měsíčně převáděny na školní účet. 

 

Největší fundraiser v historii školy proběhl v červenci a srpnu 2019. Pod hlavičkou akce Rain Drops 

Keep Falling on Our Head jsme vybrali 40,000 dolarů k okamžité kompletní rekonstrukci školní střechy. 

Následovala útrata 19,000 dolarů za parní kotel, který vytápí celou budovu, a útrata za pokácení 

ztrouchnivělého stromu na školní zahradě. Na vše se škole podařilo peníze shromáždit. 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.czechschoolchicago.org/
http://www.czechlibrarychicago.org/
http://www.czechschoolsamerica.org/


Rozpis kulturních akcí 

 

Zakončení oslav 100. výročí založení Československa 

 

Výstava the Good 100 – highlights of the Czech century 

Renáta Fučíková, 3 studenti Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara, ZU  

26. září 2019 

TGM ve spolupráci s galerií Pilsen Outpost – kurátorka Teresa Magaña, Lo Rez Brewing, Czechoslovak 

Heritage Museum, Generální konzulát České republiky v Chicagu, Chicago Sister Cities International, 

nakladatelství Euromedia, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni 

 

 
 

Renáta Fučíková – Prezentace knihy Historie Čechů v USA 

24. září 2019 

TGM ve spolupráci z Czechoslovak Heritage Museum a Generálním konzulátem České republiky v Chicagu 

Nápad publikace o historii české emigrace do Spojených států amerických vznikl v roce 2014, když byla 

autorka Renáta Fučíková na návštěvě v Chicagu. S realizací projektu pomáhala Česká škola T. G. Masaryka 

– kolegyně Irena Čajková přeložila knihu do angličtiny a já jsem věnovala několik měsíců fundraisingové 

kampani, aby právě anglická verze Bohemian Stories – An Illustrated History of Czechs in the USA, tiskařsky 

nákladné knihy, mohla vyjít. Kniha byla pokřtěna v Masarykově škole v rámci přednášky autorky. 

 

 

 
 

 

 



Mural Pilsenita  

září 2019 

TGM v rámci projektu Pilsen Encounters Project ve spolupráci s Fakultou designu a umění Ladislava 

Sutnara ZČU v Plzni a Chicago Sister Cities International 

Nástěnná malba inspirovaná mexickým pouličním uměním byla provedena na 16. ulici ve čtvrti Pilsen třemi 

vybranými studenty FDU a přidala se k muralu umělce Viktora Valáška z roku 2015 na téma lodní tragédie 

Eastland a k muralu s Masarykem a Čermákem z roku 2018. Malby připomínají český původ čtvrti a mají za 

cíl sbližovat hispánskou komunitu, která současnou Plzeň obývá většinově, s tou českou, která stála u jejího 

zrodu. 

 

Výstava prací Renáty Fučíkové Kafka & Beyond 

vernisáž září 2019 

TGM ve spolupráci s Czechoslovak Heritage Museum a Generálním konzulátem České republiky v 

Chicagu, s Fakultou designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni a Pilsen Outpost Gallery and Shop 

 

 
 
30. výročí sametové revoluce v roce 2019 

 

Renáta Fučíková – práce s žáky TGM 

28. září 2019 

Renáta Fučíková věnovala jednu ze svých sobot také dětem TGM. Starší žáci pracovali s právě nainstalovanou 

výstavou Velvet Effect, která je složena z prací studentů Fakulty Designu a umění Ladislava Sutnara ČZU v 

Plzni. Menší děti se učily o českých králích, vyráběly si papírové koruny a vzájemně se pasovaly se na krále.  

 

Audience – divadelní představení s Janem Potměšilem a Tomášem Kargerem 

6. října 2019 Chopin Theater 

Generální konzulát České republiky v Chicagu ve spolupráci s TGM, Českým centrem New York, 

Czechoslovak Heritage Museum, Chopin Theater a Sister Cities 

V sále se sešlo kolem sta hostů, závěrečné diskuze po představení, které probíhalo v češtině s anglickými 

titulky, se zúčastnil i spisovatel Jan Novák, který Havlovu hru přeložil do angličtiny.  Manželé Potměšilovi a 

Tomáš Karger se po cestě z letiště stihli stavit ve škole T. G. Masaryka. Děti předaly Janu Potměšilovi řád za 

statečnost a zazpívaly mu Hutkovu Náměšť.  

 

Garáž – koncert, recepce – promítání revolučních fotografií Karla Cudlína, diskuze s kapelou 

13. října 2019 Chopin Theater 

Generální konzulát České republiky v Chicagu ve spolupráci s TGM, Českým centrem New York a Chopin  

 

 

 



Lukáš Sommer – recitál, číše vína 

15. listopadu Generální konzulát České republiky v Chicagu & 17. listopadu bar Hey Nonny v Arlington 

Heights 

Generální konzulát České republiky v Chicagu ve spolupráci s TGM, Českým centrem New York, 

Czechoslovak Heritage Museum, Chopin Theater a Sister Cities 

Na závěr obou recitálů jsme s Lukášem Sommerem zahráli dvě hymny sametové revoluce. Ukázky jsou k 

poslechu zde: https://www.youtube.com/watch?v=rVe8-

lufJUo&fbclid=IwAR1W5q_XVWwrGCV33ebsHWgoSyOumApHRq-ycUFDuVO6k_PWB_0MUBPdf-Y 

(Modlitba), 

https://www.youtube.com/watch?v=XJLPJbUeETM&fbclid=IwAR3XP2cHAT8nWOnknRmVO5t_gRi-

DhEksMBYlz1zVUHQNSaObEgVVevJjL0 (Anděl). Lukáš Sommer strávil sobotu v TGM – koncertoval 

jednotlivým třídám a mladším dětem dával úvodní kurz hry na kytaru.  

Rok revoluce – třídní projekt inspirovaný Knihovnou Václava Havla 

září 2019 – únor 2020 TGM 

 

 
 
 

Další kulturní akce 

 

Skladatel a klavírista Tomáš Sýkora – koncert  

17. října TGM 

TGM ve spolupráci s Czechoslovak Heritage Museum a Generálním konzulátem České republiky v Chicagu 

Tomáš Sýkora svým koncertem pokřtil klavír, který Masarykově škole zakoupilo Czechoslovak Heritage 

Museum. Komorní večer navštívilo velké procento hispánské komunity ze Cicera – tento typ kulturních 

programů není ve městě příliš častý. Tomáš Sýkora zahrál své autorské jazzové skladby a představil kusy i od 

jiných autorů. 

 

Petr Ludwig – The End of Procrastination 

20. října Citlalin Gallery and Theater 

21. října TGM 

TGM ve spolupráci s Czechoslovak Heritage Museum, Illinois Humanities, Odyssey Project 

Petr Ludwig představil anglickou verzi svojí knihy Konec prokrastinace. Publikace byla přeložena do 15 

jazyků, prodaných sto tisíc kopií z ní dělá nejprodávanější českou knihu vůbec. Prezentaci na téma, jak 

skoncovat s prokrastinací, nabídl autor jednak členům české komunity kolem České školy T. G. Masaryka, a 

pak také studentům Oddysey Project při Illinois Humanities. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rVe8-lufJUo&fbclid=IwAR1W5q_XVWwrGCV33ebsHWgoSyOumApHRq-ycUFDuVO6k_PWB_0MUBPdf-Y
https://www.youtube.com/watch?v=rVe8-lufJUo&fbclid=IwAR1W5q_XVWwrGCV33ebsHWgoSyOumApHRq-ycUFDuVO6k_PWB_0MUBPdf-Y
https://www.youtube.com/watch?v=XJLPJbUeETM&fbclid=IwAR3XP2cHAT8nWOnknRmVO5t_gRi-DhEksMBYlz1zVUHQNSaObEgVVevJjL0
https://www.youtube.com/watch?v=XJLPJbUeETM&fbclid=IwAR3XP2cHAT8nWOnknRmVO5t_gRi-DhEksMBYlz1zVUHQNSaObEgVVevJjL0


Lékařka, psychoterapeutka, lektorka Tereza Hodycová – Jak nevypustit duši 

16. listopadu TGM 

Workshop pro rodiče školy. 
 

 
 

Jaroslav Kubera – podpis kondolenční knihy 

25. ledna 2020 TGM 

Díky Generálnímu konzulátu se uskutečnilo ve škole TGM podepisování kondolenční knihy zesnulého 

předsedy Senátu Parlamentu ČR Jaroslava Kubery, s nímž měly některé naše děti možnost se setkat při 

oslavách 100. výročí založení Československa v Praze. Čest jeho památce. 

 

Znalec Pavel Maurer – Foglarovi bobříci a glosy 

6. února 2020 TGM 

Znalec jídla a spisovatel představil publiku svoji knihu Ježek v kleci – vůbec nejdelší rozhovor s Jaroslavem 

Foglarem, který vznikal v 80. letech téměř čtyři roky. Představil také knihu Nejezte, nepijte a nežijte blbě – 

výběr z více než 700 gastronomických glos, které uvádí od roku 2013 každý víkend na stanici Radiožurnál. 

Dvanáctiletý žák školy TGM Samuel Parči připravil na závěr besedy vyhlášené větrníky, které pochválil i sám 

gastronaut Pavel Maurer. Mezi občerstvením nechyběl domácí guláš ani obložené chlebíčky a bábovka.  

 

 



 

Malérečky Marie Švigrová a Dagmar Benešová – kurzy lidové tvořivosti pro děti a dospělé 

6. února 2020 

TGM ve spolupráci Českou misií a Monikou Vintrlíkovou 

Obrovskému zájmu se těšily dílny lidové tvořivosti s velikonoční tematikou, které v TGM uspořádaly Marie 

Švigrová a Dagmar Benešová – malérečky z jižní Moravy. V dopoledním bloku proběhly tři setkání s dětmi 

různého věku a odpoledne dvouhodinová dílna pro dospělé. Krojované malérečky učily publikum zdobit 

mašle tradičními ornamenty, vyráběly se také velikonoční zápichy, dekorovaly vajíčka voskovou technikou a 

malovaly na textil.  
 

 
 

Návštěva z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy – bohemistka doc. PhDr. Ivana Bozděchová, CSc. a 

proděkanka pro zahraničí prof. PhDr. Markéta Křížová, PhD.  

29. února – 7. března 2020 

Pro paní proděkanku zorganizovala škola TGM dvě přednášky. Ve středu 4. března ve spolupráci s 

Generálním konzulátem České republiky v Chicagu na chicagském kampusu UNAM (Universidad nacional 

autónoma de México) s tématem From Revolution to Cold War: Czech Migrants in Mexico. V TGM se o den 

později v rámci cyklu Kulturní čtvrtky uskutečnilo setkání nad tématem Czech Migration to Latin America. 

V rámci jejího pobytu přednášela rodičům našich dětí o proměnách současného pravopisu (sobota 7. března).  

Návštěva využila pobyt v Chicagu ke zjišťování možností spolupráce mezi ÚČJTK FF UK, TGM a University 

of Chicago. Paní docentka Bozděchová obohatila rodiče české školy o přednášku na téma úskalí českého 

jazyka.  

 

 
 

 



TGM během pandemie koronaviru 

 

15. března 2020 byla budova školy kvůli pandemii koronaviru a nařízením guvernéra státu Illinois uzavřena. 

Výuka dospělých studentů byla pozastavena, výuka dětí pokračovala v případě nejstarších žáků pomocí online 

programu Zoom. Mladší žáci pravidelně dostávali týdenní dávku doporučených materiálů k domácí výuce. 

Odloženy byly všechny kulturní aktivity (výtvarnice Markéta Vydrová, spisovatelka Alena Mornštajnová, 

herec Jiří Mádl, tryzna v Lidicích, slavnost Memorial Day), 6. výroční výlet krajanů do České republiky a 

mnoho dalších akcí. 

 Jeden z prvních projektů, které jsme museli kvůli pandemii odsunout, byla Noc s Andersenem, které 

se letos měli zúčastnit dva speciální hosté – výtvarnice Galina Miklínová a spisovatel Petr Stančík. Škola 

namísto toho vyhlásila tematickou Koroňákovou soutěž s Hihlíkem. Děti zasílaly fotografie v roušce nebo 

jakýkoliv jiný důkaz toho, že na českou školu nezapomínají ani během koroňáků. Vznikla tak bohatá koláž 

příspěvků, kterou si na sociálních sítích sdílel i iniciátor #masks4all Petr Ludwig. 

 Pro komunitu jsem začala pravidelně sepisovat e-mail s tipy, jak trávit karanténu co možná nejvíce po 

česku. Cyklus má název Shelter in Czech Place a těší se veliké oblibě. Školní aktivity v plném rozsahu 

plánujeme obnovit v září 2020. 

 

 
 

 
Spolupráce na území Spojených států 

 

9. výroční konference českých škol v Severní Americe (30.–31. května 2020) 

 

Setkání představitelů českých škol z USA a Kanady se mělo letos uskutečnit v Severní Karolíně. Již hotový 

program byl přetvořen do online podoby a konference se tak poprvé uskutečnila přes bez nutnosti cestování. 

První virtuální setkání českých škol v USA a Kanadě proběhlo pod taktovkou Marty McCabe z Czech 

and Slovak Schools of North Carolina a Yevy Zaels z Calgary Czech School, Canada. Na konfer enci se 

zaregistrovalo 140 účastníků, z toho 76 zástupců 26 českých škol v USA a Kanadě, 27 představitelů 

českých škol v Evropě, a 37 dalších zájemců. Podrobnější informace o setkání  jsou k dispozici zde:  

https://www.czechschoolsamerica.org/uploads/5/3/0/5/53056687/2020_on-

line_burza_napadu_pro__%C4%8Desk%C3%A9_%C5%A1koly_v_usa_a_kanad%C4%9B.pdf 

 

https://www.czechschoolsamerica.org/uploads/5/3/0/5/53056687/2020_on-line_burza_napadu_pro__%C4%8Desk%C3%A9_%C5%A1koly_v_usa_a_kanad%C4%9B.pdf
https://www.czechschoolsamerica.org/uploads/5/3/0/5/53056687/2020_on-line_burza_napadu_pro__%C4%8Desk%C3%A9_%C5%A1koly_v_usa_a_kanad%C4%9B.pdf


Spolupráce s institucemi v České republice 

 

Dům zahraniční spolupráce 

 

Díky štědré podpoře a darům Domu zahraniční spolupráce, mohly naši žáci používat následující učebnice a 

knížky, se kterými pracujeme v hodinách a směřujeme k účasti v soutěži Zlaté dítě. Díky DZS má každé dítě 

k dispozici svůj výtisk nejen učebnice a pracovního sešitu, ale i beletrie.  

• Český jazyk pro 3. ročník, 2. díl (učebnice + pracovní sešit). Studio 1+1, Brno: 2013 

• Daniela Krolupperová: Já se nechtěl stěhovat. Mladá fronta, Praha: 2010 

• Vojtěch Matocha: Prašina. Paseka: Praha 2018. 

 

DZS umožňuje škole používání některých technických pomůcek – letos jsme byli obdarováni laptopem 

a projektorem. 

 

Knihovna Václava Havla 

 

Žáci malotřídky se od září do února věnovali výtvarnému zpracování vzdělávacího projektu Rok revoluce 

aneb Sametový rok očima youtuberky (www.rokrevoluce.cz). Děti sledovaly všechny díly pořadu a povídaly 

si o nich. Výsledkem projektu je časová osa s obrázky ke všem milníkům roku 1989. 

 

Příběhy našich sousedů 

 

Dva dětské filmové štáby TGM natočily rozhovor s držitelem světového rekordu, mecenášem a inspirujícím 

krajanem Thomasem Morelem a krajankou Dagmar Bradáčovou. Video a výstupy ze setkání uveřejnila 

organizace Post Bellum v rámci projektu Příběhy našich sousedů zde:  

• https://www.pribehynasichsousedu.cz/pribehy-nasich-sousedu-ve-svete/pribehy-nasich-sousedu-ve-

svete-pribehy-nasich-sousedu-ve-svete/morel-thomas/, 

• https://www.pribehynasichsousedu.cz/pribehy-nasich-sousedu-ve-svete/pribehy-nasich-sousedu-ve-

svete-pribehy-nasich-sousedu-ve-svete/bradacova-dagmar/ 

 
 

 
 
 

 

ČVUT 

 

Nejstarší žáci TGM začínají opouštět střední školy a poohlížet se po dalším zaměření. TGM sleduje osudy potomků 

polistopadové emigrační vlny. Veronika Bukač, osmnáctiletá absolventka základního a středního vzdělávání v USA, 

složila přijímací zkoušky na obor informatika v rámci ČVUT a od září 2020 se stěhuje do České republiky, aby se nadále 

vzdělávala tam.  

 

 

 

https://www.pribehynasichsousedu.cz/pribehy-nasich-sousedu-ve-svete/pribehy-nasich-sousedu-ve-svete-pribehy-nasich-sousedu-ve-svete/morel-thomas/
https://www.pribehynasichsousedu.cz/pribehy-nasich-sousedu-ve-svete/pribehy-nasich-sousedu-ve-svete-pribehy-nasich-sousedu-ve-svete/morel-thomas/
https://www.pribehynasichsousedu.cz/pribehy-nasich-sousedu-ve-svete/pribehy-nasich-sousedu-ve-svete-pribehy-nasich-sousedu-ve-svete/bradacova-dagmar/
https://www.pribehynasichsousedu.cz/pribehy-nasich-sousedu-ve-svete/pribehy-nasich-sousedu-ve-svete-pribehy-nasich-sousedu-ve-svete/bradacova-dagmar/


Psalo se/vysílalo se o TGM 2019/2020 

 
• Ivana Bozděchová: Po stopách výuky češtiny na východě USA. Bulletin Československého ústavu 

zahraničního, březen 2020, s. 8–13. 

• Rozhovor s Renátou Fučíkovou o Historii Čechů v USA. ČT24, 14. prosince 2019. 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097206490-udalosti-v-

kulture/219411000121214/obsah/739194-historie-cechu-v-

usa?fbclid=IwAR1ktDKhpWfId1G4i1S137VSr3TxruOAM62g18zM0ehlI6GEWXHbCTY5Fkk 

• Klára Moldová: Thank You – You Got Us Covered. Journal CSA, January 2020. 

• Radka Potměšilová: Na mě se můžeš spolehnout. Reflex č. 47, 48–53. 

https://www.reflex.cz/clanek/reportaze/98566/o-30-let-pozdeji-jan-potmesil-vyrazil-na-turne-po-usa-

ktere-mu-v-dobe-sametove-revoluce-prekazil-uraz.html?fbclid=IwAR0-

PhRyvByByVEpqIX_3YKuDGbuLGFbwaZ0ItfpZmVUwC1oDSLo1PvTIy8 

• Klára Stejskalová: O Sametové revoluci se učí i v Chicagu. Září 2019. 

https://www.rozhlas.cz/krajane/zciziny/_zprava/o-sametove-revoluci-se-uci-i-v-chicagu--

1809989?fbclid=IwAR3TERYgpBVGx6DoZKiynzB0hcyuNx2BfeD_EW1GUSeHdXSrcbsG2T_N

WqE 

• Klára Stejskalová, Vojtěch Pohanka: Stories of Czechs in America told through pictures. Říjen 2019. 

https://www.radio.cz/en/section/czech-life/stories-of-czechs-in-america-told-through-

pictures?fbclid=IwAR2WMGfU4GBMG6RMWZnUaI00oMYd9nH6kH9u5CKmEmeK51ogyTe0R

Mx2Z0w 

• Tereza Štochlová, Martina Víchová: Dvě studentky ÚČJTK lektorkami na letní škole českého jazyka 

v Chicagu. https://ucjtk.ff.cuni.cz/2019/08/12/dve-studentky-ucjtk-lektorkami-na-letni-skole-

ceskeho-jazyka-v-chicagu-2/ 

• Tereza Štochlová, Martina Víchová: Z lektorské stáže na letní škole českého jazyka v Chicagu. Bulletin 

Československého ústavu zahraničního, srpen 2019, 13–19. 

• Brian Kennety, Klára Stejskalová: Plzeň (Bohemia) students celebrate Pilsen's (Chicago) Czech – 

and Mexican – heritage. Září 2019. https://www.radio.cz/en/section/curraffrs/plzen-bohemia-

students-celebrate-pilsens-chicago-czech-and-mexican-

heritage?fbclid=IwAR29H4AbOsG_6t_LyYQt8OXVQm-IusGP9ZDzLJ6KX92WFVW48G-

BhjAd8NU 
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