Informační zpravodaj č. 1 / 2021
Vážení přátelé, členky a členové Českého spolku Bratislava. V souvislosti s vývojem
epidemiologické situace a postupným uvolňováním „koronakrize“ se výbor Českého spolku
Bratislava na svém jednání v úterý 17. srpna 2021 rozhodl postupně obnovit činnost našeho spolku,
samozřejmě se zřetelem k dalšímu vývoji situace a za zpřísněných hygienických opatření dle pokynů
státních orgánů.
Kulturní a společenské akce organizujeme s finanční podporou MZV ČR, Fondu na podporu
kultúry národnostných menšín a Československého ústavu zahraničního Praha.
Zvláště Vás chceme upozornit a požádat Vás o disciplinovanost při dodržování zvýšených
hygienických opatření podle aktuálních celostátních předpisů (roušky, dezinfekce).
V této souvislosti Vás prosíme, aby na naše akce (i na zájezdy!) přišli jen lidé, kteří mohou
prokázat, že jsou plně očkováni – Covid průkaz, případně potvrzení o očkování nebo mají lékařské
potvrzení o překonání této nemoci.
Zájezdu 18.9.2021 a 16.10.2021 se mohou účastnit jen majitelé Covid průkazu a platného
dokladu o registraci na adrese korona.gov.sk/ehranica.
Společně nedovolme, aby se mezi námi rozšířila zákeřná nemoc!
Úterý 31. srpna 2021 mezi 16. a 18. hod. v sále Csemadoku: Přátelské setkání – Naši činnost
chceme odstartovat ještě poslední den v srpnu proto, abychom zachovali slavnostní průběh našeho úvodního
koncertu. Cílem tohoto setkání je zjistit, jaký je zájem o naši činnost a zejména o plánované zájezdy, proto v
této době můžete uhradit členský příspěvek (pouze jeden za roky 2020-2021) nebo se přihlásit a uhradit
účastnický poplatek na zájezdy v sobotu 18. 9. 2021 a 16.10.2021.
Úterý 7. září 2021 v 17 hod.: Hudební večer – vystoupení houslového Duo Lyrico – Magdalena
a Štěpán Graffe z Brna s programem sonát od barokních skladatelů až po tvorbu 20. století. (Před ani
po koncertu nebude možné uhradit členské nebo poplatek za zájezd!).
Sobota 11. září 2021 ve 14 hod.: Tvořivé dílny „Chraňme přírodu“ – program v přírodě pro děti
s výtvarníky Evou L. Bachratou a Radkem Bachratým v areálu Klepáč, VIII. mlýn na Vydrici, Železná
Studnička (Cesta mládeže 5, bus č. 43); děti mohou vyrábět předměty z přírodních materiálů, papírové draky,
k dispozici bude ohniště na opékání špekáčků, trampolína (účast prosíme nahlásit předem na setkání 31.8.
nebo na tel. 0908 814 880 z důvodu zabezpečení materiálu a občerstvení pro děti).
Sobota 18. září 2021: Poznávací zájezd na trase hrad Šternberk, Jiříkov (Pradědova galérie
s vyřezávanými plastikami včetně betlému v životní velikosti), arboretum Paseka. Odjezd je v 6.45 hod.
z parkoviště na Šancové ul. Registrace a úhrada účastnického poplatku (6 € členové/8 € nečlenové) pouze
31. 8. 2021 (případně na tel. 0908 814 880).
Členský příspěvek
Roční členský příspěvek v nezměněné výšce 3,50 € výjimečně platí společně pro roky 2020-2021.
Pokud jste ho již zaplatili vloni, letos ho už neplatíte! Zaplatit ho můžete osobně na našem úvodním
setkání 31. srpna 2021, případně poslat na účet vedený ve Slovenské spořitelně, č. ú.
SK6809000000000011479117 BIC GIBASKBX nebo poštovní složenkou. Do poznámky prosíme uvést
jméno člena, abychom mohli plátce identifikovat.
Připomínáme, že výbor ČSB se rozhodl iniciativně přispět na pomoc obcím zasaženým tornádem
na jižní Moravě a krátce po této tragédii poslal na oficiální účet Jihomoravského kraje 600 € z našich rezerv.
Připojit se mohou i jednotliví členové, buď osobně 31.8.2021 nebo podobně jako při placení členského

na účet ve Slovenské spořitelně. Všechny vysbírané prostředky budou řádně zúčtovány a dodatečně odeslány
na pomoc postihnutým. Těm našim členům, kteří již poslali finanční příspěvek na náš účet v SLSP děkujeme.
Program ČSB do konce roku 2021
Pokud se v září úspěšně rozběhne naše činnost a pokud se dokážeme vyhnout další vlně pandemie,
do konce roku bychom chtěli připravit následující akce (většinou programy přeložené z minulého roku).
Naše programy připravujeme většinou druhé nebo poslední úterý v měsíci (není-li uvedeno jinak)
ve společenském sále v budově Csemadoku na Nám. 1. máje č. 10-12 se začátkem programu v 17 hod.
Čas od 16.00 do 16.45 hod před začátkem můžete využít na volnou besedu, placení členských příspěvků,
případně důležitá oznámení a dotazy.
Pátek a sobota 7. a 8. října 2021: Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR – občané ČR
mohou volit na Velvyslanectví ČR v Bratislavě.
Úterý 12. října 2021 v 17 hod.: Kulturní večer – Ztracený poklad univerzity-přednáška
s videoprojekcí, host: publicista Stanislav Motl. Před začátkem a po ukončení programu bude – v případě
volných míst – přihlásit se a uhradit účastnický poplatek (6 € členové/8 € nečlenové) na zájezd 16. 10. 2021.
Sobota 16. října 2021: Poznávací zájezd na trase na trase Bystřice pod Hostýnem – zámek,
Hostýn – Jurkovičova křížová cesta, rozhledna. Odjezd v 6.45 hod. z parkoviště na Šancové ul., přihlášení
a úhrada účastnického poplatku na akci 31. 8. 2021, případně 12.10.2021.
Pondělí 18. října 2021 v 18 hod.: Vernisáž výstavy českých výtvarníků v Galerii Gumelka

Dostojevského rad 2, 811 09 Bratislava (bližší podrobnosti budou známy později, budeme Vás o
nich informovat).
Čtvrtek 28. října 2021 v 17 hod.: tradiční vzpomínkové setkání u Památníku česko-slovenské
vzájemnosti na Náměstí T.G. Masaryka před budovou SNM.
Úterý 9. listopadu 2021 v 17 hod.: Kulturní večer – „Češi na cestách: Nizozemsko
autem, lodí a pěšky“, z pohledu turisty vypráví náš člen Ing. Jaroslav Samek (s videoprojekcí).
Čtvrtek 2. prosince 2021 v 18 hod.: „Vánoční sonet“ – slavnostní koncert ČSB v Moyzesově síni
na Vajanského nábřeží 12 v podání: Valérie Zawadská – mluvené slovo, Lucie Silkenová – soprán,
Komorní orchestr Quattro, Marek Štilec – dirigent.
Sobota 4. prosince 2021 v 15 hod.: Tvořivé dílny pro děti a dospělé s vánoční tématikou
s výtvarníky Evou L. Bachratou a Radkem Bachratým (účast dětí prosíme nahlásit na tel. 0908 814 880 kvůli
zabezpečení občerstvení a výtvarného materiálu pro děti).
Úterý 14. prosince 2021 v 17 hod.: Kulturní večer – tradiční předvánoční posezení s malým
občerstvením, s hodnocením uplynulého roku a besedou o plánech do budoucna.
(Změna programu vyhrazena, více se dozvíte na našich pravidelných setkáních.)
Nezapomeňte nám nahlásit e-mailovou adresu, případně změnu poštovní adresy!
Vážení přátelé, věřím, že společně se dokážeme vyhnout dalším komplikacím a že každý z Vás si
v naší nabídce najde něco zajímavého. Těším se na shledanou na našich programech a přeji Vám všem
i Vašim blízkým hodně zdraví a úspěšný návrat do normálního života.
Ing. Dagmar Večerná, předsedkyně a výbor ČSB
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