
         

 

 
  
 
 
 
Informační zpravodaj č. 2 / 2021 

 

 Vážení přátelé, členky a členové Českého spolku Bratislava. Dostáváte do rukou letošní 

druhý Informační zpravodaj. Zatímco v tom prvním jsme ještě v létě s potěšením konstatovali 

obnovení činnosti našeho spolku, žel, doba přinesla opět návrat špatných časů. 

 

  Další přerušení činnosti 

 Výbor ČSB se omlouvá všem svým členům a sympatizantům, ale v souvislosti se zhoršením 

epidemiologické situace a přijatými protipandemickými opatřeními se rozhodl zrušit všechny své 

ohlášené aktivity až do konce roku 2021 (vánoční koncert, tvořivé dílny a předvánoční setkání)! 

Věříme, že náš postoj s ohledem na zdraví nás všech a našich blízkých pochopíte a podpoříte. 

 Toto rozhodnutí jsme přijali ještě před vyhlášením „lockdownu“, ale protože vláda krátce 

nato rozhodla o nouzovém stavu na 90 dní, dá se předpokládat, že toto přerušení naší činnosti se 

prodlouží až do konce ledna 2022.  

 

  Krátké ohlédnutí 

 Úvodem připomeňme, že bez ohledu na předcházející přerušení naší činnosti jsme od října 

2020 až do října 2021 vydali a rozeslali našim členům 13 vydání Mimořádného informačního 

bulletinu, v němž Ing. Jiří Nevřela připomínal významná výročí z našich dějin, výběr z titulů 

nových knih, detaily o vzniku některých úsloví a další zajímavosti. 

 Po letním obnovení naší činnosti se nám v tomto druhém pololetí 2021 podařilo uskutečnit 

několik plánovaných – a většinou odložených z minulého roku – akcí. Abychom zjistili zájem o ně 

a zejména o připravované podzimní zájezdy, připravil výbor ČSB ještě koncem srpna 2021 

přátelské setkání. Dalším důvodem bylo, abychom si mohli naplno vychutnat slavnostní atmosféru 

koncertu, kterým jsme oficiálně obnovili naši činnost 7. září 2021. Na tomto Hudebním večeru 

vystoupilo houslové Duo Lyrico z Brna s programem sonát od barokních skladatelů až po tvorbu 

20. století. V sobotu 11. září se uskutečnily tradiční Tvořivé dílny v přírodě s výtvarníky Evou L. 

Bachratou a Radkem Bachratým v areálu Klepáč. Následoval Poznávací zájezd na trase hrad 

Šternberk, do Pradědovy galerie v Jiříkově a do arboreta Paseka. 

 Říjnový program odstartovaly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, jichž se sice 

mohli zúčastnit jen občané ČR, ale potěšilo nás, že do volební komise na velvyslanectví byla letos 

delegována předsedkyně našeho spolku Ing. Dagmar Večerná. Na Kulturním večeru zajímavě 

vyprávěl o Ztraceném pokladu Karlovy Univerzity v Praze publicista Stanislav Motl. Následoval 

další Poznávací zájezd tentokrát do Bystřice pod Hostýnem a na Svatý Hostýn. S mimořádným 

zájmem se setkala výstava krajinomalby „České malířství klasiky a moderny“ ze soukromých 

sbírek Galerie u svatého Jakuba v Novém Bydžově, kterou nám pomohli zabezpečit manželé 

Bachratí a která našla odezvu i ve vysílání Slovenské televize (odkazy na videozáznamy stejně jako 



fotografie z dalších akcí najdete na naší webstránce cesi.sk). V listopadu byla tato výstava naší 

zásluhou reinstalována v Domě umění Lúčnica v Piešťanech. Zástupci našeho spolku nechyběli ani 

na tradičním kladení kytic k Památníku česko-slovenské vzájemnosti při příležitosti výročí vzniku 

ČSR 28. října. 

 Deset akcí za tři podzimní měsíce je snad pěkná vizitka našeho spolku, zvláště když 

vezmeme do úvahy, že jsme při nich dodržovali všechny aktuální epidemiologické předpisy. 

Kulturní a společenské akce jsme organizovali s finanční podporou MZV ČR, Fondu 

na podporu kultúry národnostných menšín a Československého ústavu zahraničního Praha. 

 

 Konference ČSB 

 Koncem roku 2021 se měla opět po dvou letech v souladu se Stanovami ČSB konat 

Konference ČSB, jež tradičně vyhodnotí uplynulé dva roky činnosti a zvolí orgány spolku na další 

období. Po zvážení situace jsme se koncem léta rozhodli přesunout tuto konferenci až po Novém 

roce, kdy budeme moci objektivněji vyhodnotit důsledky a aktuální situaci spolku po „covidové 

uzávěře“, abychom se do konce roku mohli lépe soustředit na co nejvíce odložených akcí. Tehdy 

jsme však ještě nepředpokládali, že přerušení činnosti se bude opět po roce opakovat, a tak zatím 

nevíme, kdy se tato konference uskuteční. 

 V každém případě se na ni chceme připravit, a proto už dnes chceme oslovit každého z Vás, 

kdo máte dost sil, abyste pomohli omladit výbor našeho spolku, anebo víte o někom, kdo by mohl 

převzít štafetu ve vedení spolku. Skutečností totiž zůstává, že i ze současného výboru už několik 

členů oznámilo, že zejména ze zdravotních důvodů už nemohou ve spolkové práci pokračovat. Je to 

jen a jen na nás, zda dokážeme udržet štafetu naší spolkové činnosti i po tomto nepříznivém období, 

a zda se náš spolek dožije 30. výročí svého vzniku v červnu 2023.  

 

 Nezapomeňte nám nahlásit e-mailovou adresu, případně změnu poštovní adresy! 

 

 Vážení přátelé, dovolte mi před závěrem roku popřát Vám všem i Vašim blízkým pokojný 

advent, šťastné a štědré vánoční svátky a co nejvíce zdraví a životních sil do nového roku 2022, 

kdy se těšíme s Vámi všemi opět na shledanou v lepších časech. 

   

 Ing. Dagmar Večerná, předsedkyně a výbor ČSB 

 

              Bratislava 27. listopadu 2021 


