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Závěrečná zpráva o působení učitelky u krajanů 
 

 
Školní rok: 2021/2022 
Destinace: Spojené státy americké – Chicago (stát Illinois), Česká škola T. G. Masaryka  
Jméno, příjmení: Mgr. Klára Moldová, DiS. – viceprezidentka a učitelka 
 
Výuka češtiny 
 

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. I během pandemie koronaviru se podařilo udržet školu otevřenou a za zpřísněných 
hygienických opatření vyučovat prezenčně po celý školní rok. V sobotu, kdy do TGM dochází na 
vyučování děti v počtu 67 žáků rozdělených do šesti tříd, 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 organizujeme 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.  
 
Děti: 
 
Vyučování bilingvních dětí probíhalo v sobotu dopoledne v šesti separátních třídách (180 minut, 10–
13 hodin). Třídy sdružují děti na podobné věkové i znalostní úrovni. Byla otevřena nová první třída 
o počtu 18 žáků. V současné době výuku 67 žáků v 6 třídách zajišťuje paralelně 6 učitelek. 
 

• učitelka Klára Moldová: 12 (děti ve věku 11–15 let, učivo čtvrté a páté třídy) 

• učitelka Irena Čajková: 7 (děti ve věku 13–18 let, učivo páté třídy) 

• učitelka Erika Hofmann: 7 (děti ve věku 10–12 let, učivo třetí a čtvrté třídy třídy) 

• učitelka Iva Lorence: 13 (děti ve věku 9–11 let, učivo třetí třídy) 

• učitelka Michaela Kalafutová: 11 (děti ve věku 8–10 let, učivo třetí třídy) 

• učitelka Alena Cíchy: 17 (děti ve věku 6–7 let, učivo první třídy) 

 
Ve školním roce 2021/2022 byly kompletně naplněny prostory celé školy, k výuce se musela 
využívat i společenská místnost, která dosud sloužila čekajícím rodičům. Jak pravil jeden člen školní 
rady: „It is a good problem to have.“ 
 
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 
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všem studentům školy. 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. Kvůli 
epidemii koronaviru neprobíhala výuka kurzů češtiny prezenčně, ale zájemci byli vyučování online 
prostřednictvím programu Zoom. Jan Neruda Club výuku kvůli přílišné technické výzvě přerušil, ale 
začátečníci se scházeli pravidelně. Pokročilým studentům byla nabídnuta možnost individuálních 
online konzultací, která byla bohatě využívána a dovolovala přizpůsobit tempo studia každému 
zájemci jednotlivě. K online výuce jsem používala program Reality Czech austinského autora 
Christiana Hilcheyho.  

 
 
Kulturní aktivity 
 
Kulturní program v TGM organizuji ve spolupráci s kolegyní Irenou Čajkovou. Zhruba dvakrát do 
měsíce pořádáme sérii přednášek 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. 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. K dnešnímu dni čítá sbírka 4 000 knih 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.  

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). Počet darů 

http://www.czechlibrarychicago.org/
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během pandemie několikanásobně vzrostl. Pokud položky 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.  

Přísun nové literatury zejména pro dětské čtenáře podpořila v tomto roce kancelář zvláštního 
zmocněnce pro krajanské záležitosti MZV, nové knihy byly nakoupeny také z peněžních darů 
MŠMT.  

 
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. 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 pro děti. 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. Školní budova i zahrada je využívána v plné výši, vnitřní i venkovní 
prostory oceňujeme hlavně při sobotním vyučování dětí. 

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. 

 Postupně provádíme rekonstrukci školních sociálních zařízení ve stylu první republiky, v létě 
2018 byly dokončeny první prostory – dámské záchody v 2. patře školy. V létě 2020 proběhla velká 
rekonstrukce suterénu – byly kompletně zbourány sociální zařízení. Škola byla v této fázi po velké 
bouřce vyplavena, a tak jsme rekonstrukci rozšířili i na podlahy v suterénu a celkovou renovaci 
společenské místnosti. Na opravy jsem získala od krajanů 40,000 dolarů (skoro 900 tisíc korun).  
 Letní měsíce roku 2021 i 2022 byly v české škole věnovány opět potřebným rekonstrukcím. 
Ve dvou třídách byly vyměněny staré nefunkční klimatizace. Plesnivějící části zdí kolem nich byly 
osekány a znovu dostavěny. Do tříd byly nainstalovány velkoplošné korkové nástěnky. Schody, 
které vedou ze školního bytu na zahradu, začaly trouchnivět. Porušené stupně byly nahrazeny a na 
léto 2023 je plánována rekonstrukce celého schodiště včetně betonové základny. Školní byt byl 
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kompletně zrenovován pro novou vyslanou učitelku – byly obroušeny a nalakovány parkety a byt 
byl vymalován.  
 

 
 
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. 
 
 
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, 
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.  

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/
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Škola funguje jako nezisková organizace a je zaregistrována ve speciálních programech 
firem Office Depot, PayPal, Google, 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.  
 Po rozsáhlých opravách školní střechy a parního kotle bylo v létě 2020 cílem kompletně 
zrekonstruovat dvě sociální zařízení v přízemí a opravit nevzhledný strop ve společenské místnosti. 
Když se v květnu prohnaly městem záplavy, vytopila voda celé přízemí školy, a tak školní rada 
rozhodla rekonstrukci rozšířit a společně se sociálními zařízeními kompletně předělat i 
společenskou místnost a podlahové krytiny na schodištích a chodbách v prvním patře školy. 
Fundraisingový projekt nesl název Flushing. Společenskou místnost čekalo nejprve rozsáhlé 
bourání – byly odstraněny dvě staré vrstvy podlahy a tři vrstvy stropu, výška prostorů je díky tomu 
o 22 cm větší. Přebroušeny byly dřevěné stěny a lavice. Sociální zařízení byla kompletně 
zdemolována a znovu postavena. Navzdory pochybnostem se projekt ve výši 40,000 dolarů (855 
tisíc korun) podařilo opět stoprocentně uhradit z finančních darů české komunity. 
 Se zvyšujícím se počtem studentů rostou i výlohy školy. Kromě fondu na opravu školní 
budovy jsem se zaměřila na tzv. operativní fond. Hledáme sponzory, kteří by byli ochotni věnovat 
TGM pravidelně každý rok stejný obnos, se kterým můžeme volně nakládat dle aktuálních potřeb. 
Již se podařilo získat tři štědré krajany, kterými jsou Kenneth Zasadil, Kenneth Dvorsky a Wayne 
Wolf. 
 

 
 
 
Rozpis akcí a projektů 
 
Beseda se spisovatelem Janem Novákem 
19. října 2021 
Česká škola TGM ve spolupráci s Generálním konzulátem ČR 
Povídání o životě a tvorbě Jana Nováka se stáčelo především k nedávno publikované životopisné 
monografii Kundera: Český život a doba, která vyšla v loňském roce a polarizovala české kritiky už 
před svým vydáním. Mezi hosty besedy byla i zpěvačka Tonya Graves, která o den později 
vystupovala v Café Prague. Setkání se spisovatelem Janem Novákem bylo první kulturní akcí po 
přestávce způsobené pandemií koronaviru. 
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Oslava 200. narozenin Karla Havlíčka Borovského 
30. října 2021 
Česká škola TGM ve spolupráci s Generálním konzulátem ČR 
,,Osobnost K. H. Borovského znají lidé po celém světě. Originál jeho sochy stojí v pražském Žižkově 
a na dalších místech České republiky. Památku na K. H. Borovského figurální jeho sochou uctívá 
třináct měst a obcí v Čechách, na Moravě. Šestnáctou sochu si v roce 1911 pořídili příslušníci 
početné české komunity v Chicagu. Z peněžní sbírky mezi sebou zaplatili bronzovou kopii 
Havlíčkovy první sochy z Kutné Hory. Že socha v Chicagu není „odložená“ či zapomenutá, 
dosvědčuje její udržované důstojné umístění a letos v sobotu 30. října se před ní konala slavnostní 
vzpomínka, na které po živých tónech české a americké hymny konzul České republiky položením 
květů a slovy připomněl i uctil význam a odkaz národního hrdiny K. H. Borovského. Poté následovalo 
kulturní vystoupení žáků české školy, kteří připraveni a v historických kostýmech přednesli osm 
zdramatizovaných Havlíčkových epigramů. Vzpomínkovou akci ukončily zpěvem českých písní 
sbory United Moravian Societies a České katolické mise.” (zdroj: https://blanensky.denik.cz/ctenar-
reporter/v-chicagu-uctili-dvouste-vyroci-od-narozeni-k-h-borovskeho-zpevem-a-hrou.html) 
 Nejstarším pomníkem na Moravě spisovatele K. H. Borovského se pyšní v Jedovnicích – s 
místní devátou třídou základní školy Jedovnice se spojily naše nejstarší děti a v dopise si vyměnily 
informace o tom, jak která škola 200. Havlíčkovy narozeniny pojala. Jedna obálka s dopisem a 
Havlíčkovskými putovními Kamínky putovala také do Havlíčkovy Borové.  

 

Koncert Ester Pavlů, Ahmada Hedara a Vladimíra Chmela 
7. prosince New York, 8. prosince Chicago, 10. prosince Cedar Rapids, 11. prosince Spillville 
Česká škola TGM ve spolupráci s Generálním konzulátem ČR, Czechoslovak Heritage Museum, 
Prague Chicago Sister Cities International, Českým centrem v New Yorku, NCSML v Cedar Rapids 
a Czech Heritage Partnership ve Spillvillu 
Připomenutí 120. narozenin Antonína Dvořáka a 80 let od emigrace Bohuslava Martinů do Ameriky 
sloužil recitál mezzosopranistky Ester Pavlů a tenoristy Vladimíra Chmela. V programu zazněla i 

https://blanensky.denik.cz/ctenar-reporter/v-chicagu-uctili-dvouste-vyroci-od-narozeni-k-h-borovskeho-zpevem-a-hrou.html
https://blanensky.denik.cz/ctenar-reporter/v-chicagu-uctili-dvouste-vyroci-od-narozeni-k-h-borovskeho-zpevem-a-hrou.html
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árie Měsíčku na nebi hlubokém z opery Rusalka, která dojmula americké publikum. V kostele 
svatého Václava přednesli umělci Dvořákovy Biblické písně.  

 
 
Zařazení do projektu Terminal 5 Expansion Project 
leden 2022 
TGM byla oslovena, aby vybrala citát, který bude reprezentovat Českou republiku na nově 
vznikajícím projektu mezinárodního terminálu letiště O'Hare International Airport – jednoho z 
největších letišť světa. Zvoleno a vybráno bylo nakonec rčení amerických krajanů z dob zakládání 
Národního divadla – ,,Co krev spojí, moře nerozdvojí.“  
 
Škola T. G. Masaryk – 100 Years of a Community-Based Czech Language School 
10. dubna 2022 
Online prezentace pro členy Friends of Bohemian National Cemetery byla součástí oslav 100. výročí 
založení školy.  
 
Matěj Číp a Eduardo Mendoza  
15.–19. dubna 2022 
TGM ve spolupráci s University of Chicago 
Cimbalista Matěj Číp z České republiky spolu se svým kolegou multiinstrumentalistou Eduardem 
Mendozou z Bolivie připravili pro děti TGM prezentaci a praktickou ukázku bolivijského a českého 
folkloru. Na University of Chicago uspořádali vedle prezentace ještě koncert pro studenty i veřejnost. 
  
Noc s Andersenem – režisérka a výtvarnice Galina Miklínová a spisovatel Petr Stančík  
19.–27. dubna 2022 
Do TGM se vrátila během pandemie postrádaná tradice ve formě Noci s Andersenem, tentokrát se 
dvěma vzácnými hosty – Galinou Miklínovou a Petrem Stančíkem. Dvojice připravila povídání o 
svých knihách pro dospělou veřejnost. V rámci Noci s Andersenem pracovali autoři s dětmi na 
výrobě ponorek a lichožroutů a k tomu samozřejmě nechybělo vyprávění o literatuře. 
 
Spisovatel a novinář Ondřej Kundra  
27. dubna – 2. května 2022 
TGM ve spolupráci s University of Chicago 
Pan Kundra promluvil pro zaplněný sál spolku Bohemian Lawyers of Chicago o svých knihách a 
práci novináře. S nejstaršími dětmi Masarykovy školy v rámci sobotní návštěvy probíral úskalí a 
výhody novinářské profese. 
 
Výtvarnice Aneta Františka Holasová  
 22.–30. května 2022  
Výtvarná díla pro děti a dospělé. 
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10. výroční konference českých škol v Severní Americe 
 
10. výroční konference českých škol v Severní Americe se konala v termínu 3.–5. června 2022 v 
Chicagu. Víkendového programu v České škole T. G. Masaryka se zúčastnilo 54 zástupců z 
amerických a kanadských škol. Reprezentována byla americká města Atlanta, Boston, Durham, 
New York, Pittsburgh, Portland, San Diego, San Francisco, Stevens Point a Twin Cities. V případě 
Kanady přivítalo Chicago účastníky z měst Calgary, Montreal, Ottawa a Toronto (jednalo se o dosud 
nejpočetnější účast). Sobotní školení, kulaté stoly, besedy a autogramiády byly završeny oslavou 
100. výročí založení České školy T. G. Masaryka, které se zúčastnila i delegace předsedy Senátu 
Parlamentu ČR Miloše Vystrčila. 
Setkání učitelů a vedoucích českých komunitních škol doprovázel bohatý program – ve čtvrtek měli 
účastníci možnost zúčastnit se sympozia zástupců komunitních škol na University of Chicago 
(Chicagoland Community-Based Heritage Language Schools: Learning and Moving Forward 
Together). V pátek byla připravena prohlídka čtvrti Pilsen a plavba po řece Chicago a jezeře 
Michigan. Večerní program zajistilo Švandovo divadlo, které v Chopin Theatre uvedlo hru Pankrác.  
Zorganizovat konferenci, doprovodný program a praktické záležitosti pro účastníky, lektory a členy 
delegace předsedy Senátu Parlamentu České republiky, byla jistě výzva, na kterou budeme v týmu 
tří lidí, který za celým počinem stál, dlouho vzpomínat.  
 

 
 

U příležitosti 100. výročí založení České školy T. G. Masaryka v Ciceru na předměstí 
Chicaga udělil ministr zahraničních věcí této významné krajanské instituci medaili „Za 

zásluhy o diplomacii 2021“. Předseda Senátu Miloš Vystrčil škole předal v rámci 
slavnostního večera školní radě medaili Jana Amose Komenského a soukromé poděkování 

organizátorům za vzornou péči o delegaci.  
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Spolupráce na území Spojených států 
 
University of Chicago 
 
V akademickém roce 2020/2021 převzala výuku češtiny na University of Chicago kolegyně z TGM 
Irena Čajková. Díky tomu byla oživena činnost Masarykova Clubu zřizovaného univerzitou, který 
finančně podporuje akce zaměřené na odbornou i laickou veřejnost. Díky programům Masarykova 
klubu má možnost i TGM navázat kontakty s osobnostmi přednášejícími komunitě, případně využít 
spolupráce. Přednášky v rámci Masarykova klubu podporuje i Generální konzulát České republiky 
v Chicagu. Tento školní rok se díky spolupráci s Masarykovým klubem podařilo uskutečnit návštěvu 
novináře Ondřeje Kundry a hudebníků Matěje Čípa a Eduarda Mendozy. 
 
Chicago Cultural Alliance (od června 2022) 
 
TGM byla oslovena, aby se stala členem prestižní asociace chicagských kulturních institucí, která 
sdružuje komunitní muzea, školy a propaguje inkluzi a diverzitu Chicaga.  
 
 
Psalo se o TGM 2021/2022 
 

• DOBRÉ RÁNO s Českou televizí 15. března 2022 
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10435049455-dobre-
rano/322291310020027/cast/899913/ 
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10435049455-dobre-
rano/322291310020027/cast/899920/ 
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10435049455-dobre-
rano/322291310020027/cast/899926/ 
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10435049455-dobre-
rano/322291310020027/cast/899933/ 

• Grossman, R.: Czech language passed from generation to generation at a Cicero school 

built 100 years ago. In: Chicago Tribune, 5. listopadu 2021. 

https://www.chicagotribune.com/news/ct-masaryk-school-cicero-czech-language-flashback-

20211104-mwsbvm7wrbds7ez7dkz46r2dwe-

story.html?fbclid=IwAR3BS_doIc1njO3Fpj8kTuZmufx956hYOyTC-JBt4-

Mg3o3xk1sWWD8LjTQ 

• Hronová, Z.: V Chicagu žije 200 tisíc Čechů. Na Masarykově škole zde učí děti i babičky 
češtinu. 
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/v-chicagu-zije-200-tisic-cechu-na-masarykove-skole-zde-
uci-
d/r~7c0817e0250211ecad06ac1f6b220ee8/?fbclid=IwAR3T4woTGW43TMjTs21_eGDHyW
SK_5oHNp14rUIwriFt1sohkPBbpQOE5O0 

• Kaliba, J: Czech School in Chicago celebrates 100th anniversary.  
https://english.radio.cz/czech-school-chicago-celebrates-100th-anniversary-8752603 

• Kaliba, J: Česká škola T. G. Masaryka v Chicagu oslavila sto let. Ředitelka odhalila původní 
základní kámen. 
https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/cesko-spojene-staty-usa-skola-vyroci-sto-let-tomas-
garrigue-masaryk-klara_2206062052_voj 

• Kaliba, J: Masarykova česká škola v Chicagu dostala medaile. ‚Cítila jsem velkou pýchu,‘ 

popisuje ředitelka Moldová. https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/skola-tomase-garrigue-

masaryka-chicago-usa_2206051411_ako 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10435049455-dobre-rano/322291310020027/cast/899913/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10435049455-dobre-rano/322291310020027/cast/899913/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10435049455-dobre-rano/322291310020027/cast/899920/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10435049455-dobre-rano/322291310020027/cast/899920/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10435049455-dobre-rano/322291310020027/cast/899926/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10435049455-dobre-rano/322291310020027/cast/899926/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10435049455-dobre-rano/322291310020027/cast/899933/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10435049455-dobre-rano/322291310020027/cast/899933/
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• Kaliba, J.: Záchrana české školy v Chicagu: Před 10 lety v ní byli švábi a myši a hrozilo jí 

zbourání, teď oslavila 100. narozeniny. 

https://hn.cz/?m=authors&overview%5baut_id%5d=19632770 

• Kuchyňová, Z.: Česká škola v Chicagu letos slaví 100 let. Ročně vyučuje až stovku dětí. 

https://cesky.radio.cz/ceska-skola-v-chicagu-letos-slavi-100-let-rocne-vyucuje-az-stovku-

deti-8726952 

• Máčel, I.: V Chicagu uctili dvousté výročí od narození K. H. Borovského. Zpěvem a hrou. 
https://blanensky.denik.cz/ctenar-reporter/v-chicagu-uctili-dvouste-vyroci-od-narozeni-k-h-
borovskeho-zpevem-a-hrou.html 

• MZV ČR: Česká škola TGM v Ciceru si připomíná 100. výročí založení. 
https://www.mzv.cz/chicago/cz/krajane_skolstvi/ceska_skola_tgm_v_ciceru_si_pripomina.ht
ml 
MZV ČR: Senátoři v Chicagu: Podpora českých krajanů i rozvoj transatlantické spolupráce 
na všech úrovních. 
https://www.mzv.cz/chicago/cz/media/senatori_v_chicagu_podpora_ceskych.html 
 

• Pohanka, V.: Keeping Czech Alive in Chicago.     
 https://english.radio.cz/keeping-czech-alive-chicago-8727961?fbclid=IwAR2ueAN7X-
 yepYbSszl6BJUNZY7AF13W0DxC_p6YF9lCrNOAFj64L71w5Wg 

• Pohanka, V.: Tři lektorky ve světě. 
 https://cesky.radio.cz/tri-lektorky-ve-svete-8728369 

• Senát Parlamentu ČR: Cesta do USA. In: Časopis Senát, s. 19–20. 

https://www.senat.cz/xqw/webdav/pssenat/original/104640/87744 

 
 

 
 

Děkuji Domu zahraniční spolupráce za 10 let práce v inspirativním prostředí, který dával prostor 
k sebevzdělávání, novým projektům a k seznámení s lidmi, kteří se v mnoha případech stali přáteli.  


