
         

 

 

 Informační zpravodaj č. 1 / 2022 

 

 Vážení přátelé, členky a členové Českého spolku Bratislava. Opět dostáváte do rukou 

Informační zpravodaj, jenž – jak doufáme – přinese obnovení činnosti našeho spolku po další 

neplánované pandemické pauze. Podobně jsme začínali i vloni na konci léta, žel, doba přinesla opět 

návrat špatných časů, takže věříme, že letos jsme už zase o kousek dále a první pololetí nás znovu 

vrátí do starých kolejí, i když po této zkušenosti asi už nic nebude takové jako přede dvěma lety. 

 

  Krátké ohlédnutí 

 V souvislosti se zhoršením epidemiologické situace a přijatými protipandemickými 

opatřeními jsme v listopadu 2021 museli zrušit všechny naplánované aktivity do konce roku 

2021 (vánoční koncert, tvořivé dílny a předvánoční setkání). Připomeňme, že do té doby se nám 

za tři podzimní měsíce podařilo uspořádat dohromady deset akcí (podrobně jsme je hodnotili 

v předcházejícím Informačním zpravodaji 2/2021). Na přelomu roka se tak naše činnost opět 

omezila na vydávání Mimořádného informačního bulletinu, v němž Ing. Jiří Nevřela připomínal 

významná výročí z našich i světových dějin, výběr z titulů nových knih, detaily o vzniku některých 

úsloví a další zajímavosti. Jak jen to situace umožnila, sešel se krátce po novém roku výbor (jen 

členové výboru v režimu OP, tedy plně očkovaní a ti, co nemoc covid už prodělali), aby se dohodli 

jednak na uzavření minulého roku zejména po finanční stránce, a také na rámcovém schématu, jak 

znovu obnovit činnost, až to situace umožní. Kromě toho se na výzvu zastupitelského úřadu ČR 

v Bratislavě několik členů zúčastnilo kladení věnců u Památníku čs. vzájemnosti na Náměstí T. G. 

Masaryka při příležitosti státních návštěv předsedy vlády P. Fialy a předsedkyně Poslanecké 

sněmovny PČR M. Pekarové Adamové. Podobné akce však dokážeme operativně oznámit jen 

prostřednictvím naší webové stránky cesi.sk.  

  

 Předpokládaný program činnosti ČSB v prvním pololetí 2022 

 Naše programy opět předpokládáme tradičně v 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. můžete využít na volnou besedu, placení členských 

příspěvků, případně důležitá oznámení a dotazy. 

 Zvláště Vás chceme upozornit a požádat Vás o disciplinovanost při dodržování 

zvýšených hygienických opatření podle aktuálních celostátních předpisů (roušky, dezinfekce). 

 Bude-li to předepsané, prosíme Vás, aby na naše akce přišli jen lidé, kteří mohou prokázat, 

že jsou plně očkováni nebo mají lékařské potvrzení o překonání této nemoci. Týká se to i zájezdů, 

jichž 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! 

Kulturní a společenské akce organizujeme s finanční podporou MZV ČR, Fondu na podporu 

kultúry národnostných menšín a Československého ústavu zahraničního Praha. 

 

 Úterý 22. února 2022 v 17 hod.: Kulturní večer – pozvání na besedu s krajany přijal J.E. 

velvyslanec Tomáš Tuhý. 



 Úterý 1. března 2022 v 16 hod.: Komentovaná prohlídka výstavy českých a slovenských 

výtvarníků v Galerii F7 na Františkánském nám. 7, zve PhDr. B. Bachratý, CSc. (výstava bude pro 

veřejnost přístupna od 23.2. do 5.3. 2022). 

 Úterý 29. března 2022 v 17 hod.: Hudební večer – vystoupení cimbálové hudby Burčáci 

s tradičním masopustním pásmem slováckého folkloru. 

 Sobota 9. dubna v 15 hod.: Tvořivé dílny pro děti a dospělé s jarní a velikonoční 

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 26. dubna 2022 v 17 hod.: Konference ČSB – v souladu se Stanovami ČSB každé 

dva roky nejvyšší orgán spolku hodnotí uplynulé období, volí nový výbor spolku a stanoví úlohy na 

následující období (od 15.45 do 16.45 hod. registrace na zájezd 28.5.). 

 Sobota 28. května 2022: Poznávací zájezd na trase zámek Konopiště a Sázava. Odjezd 

je v 6.45 hod. z parkoviště na Šancové ul. Registrace a úhrada účastnického poplatku (6 € členové 

ČSB / 8 € nečlenové) na setkání 26. 4. 2022. 

 Úterý 31. května 2022 v 17 hod.: Kulturní večer – České stopy v Bosně, přednáší Ing. 

Milan Klubal (před programem od 15.45 do 16.45 hod. registrace na zájezd 25.6.). 

 Sobota 25. června 2022: Poznávací zájezd na trase Náměšť nad Oslavou a Třebíč – 

památky UNESCO. Odjezd je v 6.45 hod. z parkoviště na Šancové ul. Registrace a úhrada 

účastnického poplatku (6 € členové ČSB / 8 € nečlenové) na setkání 31. 5. 2022. 

 Úterý 28. června 2022 v 17 hod.: Hudební večer – Melodie světových oper. 

 (Změna programu vyhrazena, více se dozvíte na našich pravidelných setkáních.) 

 

  Členský příspěvek 

 Roční členský příspěvek za rok 2022 v nezměněné výšce 3,50 € můžete zaplatit osobně 

na našich akcích poslední úterý v měsíci, 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 

rozhodl, že za léta 2020-21, kdy byla naše činnost omezena z důvodu pandemických omezení, 

členové platí jen jeden příspěvek bez rozdílu, zda jste ho zaplatili v roce 2020 nebo v roce 2021. 

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

 

  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“. Proto i 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. 

 

 Vážení přátelé, dovolte mi ještě jednou popřát Vám všem i Vašim blízkým hodně zdraví 

a úspěšný rok 2022. Těším se na naše příští setkání. 

       Ing. Dagmar Večerná, předsedkyně a výbor ČSB 

              Bratislava 15. února 2022 


