
         

 

 

  

 

  Informační zpravodaj č. 2 / 2022 

 

 Vážení přátelé, členky a členové Českého spolku Bratislava. Před koncem léta Vám 

přinášíme další Informační zpravodaj s informacemi o připravovaných akcích do konce letošního 

roku. 

  Krátké ohlédnutí 

 Letošní činnost jsme po další covidové zimní přestávce obnovili poutavou besedou 

s velvyslancem panem Tomášem Tuhým. Následně trochu neplánovaně pro nás připravil PhDr. 

Bohumír Bachratý, jemuž i touto cestou blahopřejeme k letošnímu kulatému životnímu výročí, 

komentovanou prohlídku výstavy českých a slovenských výtvarníků v Galerii F7. Březnový 

Hudební večer tradičně patřil slováckému folkloru v podání skupiny Burčáci. Na začátku dubna 

výtvarníci Eva B. Linhartová a Radek Bachratý připravili jarní Tvořivé dílny pro děti i dospělé. 

Pravidelné setkání koncem dubna jsme věnovali odložené Konferenci ČSB, která se měla původně 

konat vloni na podzim. Následně v souladu se Stanovami ČSB zvolený staronový výbor pověřil 

funkcí předsedkyně našeho spolku na následující období opět Ing. Dagmar Večernou. V květnu se 

uskutečnil poznávací zájezd na zámek Konopiště se zastavením v Sázavě a Ing. Milan Klubal 

přednášel o českých stopách v Bosně a Hercegovině. V červnu jsme uzavřeli první pololetí 

poznávacím zájezdem do Náměště nad Oslavou a Třebíče a Hudebním večerem, na němž nás 

sopranistka Jana Juríčková a barytonista Roman Krško za klavírního doprovodu Milady Synkové 

provedli světem operních melodií.  

  Předpokládaný program činnosti ČSB ve druhém pololetí 2022 

 Naše programy opět předpokládáme tradičně ve druhém nebo posledním 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. 

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

na podporu kultúry národnostných menšín a Československého ústavu zahraničního Praha. 

 Zvláště Vás chceme požádat o dodržování hygienických opatření podle aktuálních 

celostátních předpisů (roušky, dezinfekce), jež v tuto chvíli ještě neznáme. 

 Úterý 6. září 2022 v 17 hod.: neformální setkání s registrací na poznávací zájezd 17. 9. 

 Sobota 10. září 2022 ve 14 hod.: Tvořivé dílny „Chraňme přírodu“ – program v přírodě 

pro děti s výtvarníky Evou B. Linhartovou a Radkem Bachratým v areálu Klepáč, VIII. mlýn 

na Vydrici, Železná Studnička (Cesta mládeže 5, bus č. 43); děti budou malovat obrázky na látkové 

tašky do školy a obrázky na dřevo (materiál dodá ČSB), k dispozici bude ohniště na opékání 

špekáčků, trampolína (účast prosíme nahlásit předem na setkání 6.9. nebo na tel. 0908 814 880 

z důvodu zabezpečení materiálu a občerstvení pro děti). 



 Úterý 13. září 2022 v 16.30 hod.: Setkání s kurátorem na výstavě „Príroda a mesto, mesto 

a príroda" v Stredisku kultúry na Vajnorské ul. 21, kde vystavuje 17 autorů, z nichž polovina má 

český původ, zve PhDr. B. Bachratý. 
. 

 Sobota 17. září 2022: Poznávací zájezd do Hradce nad Moravicí a Opavy, odjezd je 

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

ČSB / 8 € nečlenové) předem na setkání 6. 9. 2022. 

 Pátek 28. října 2022 v 17 hod.: Vzpomínkové setkání k výročí vzniku ČSR u Památníku 

česko-slovenské vzájemnosti na Nám. T. G. Masaryka. 

 Úterý 29. listopadu 2022 v 17 hod.: Kulturní večer – beseda s Mgr. Zuzanou Markovou 

z velvyslanectví ČR v Bratislavě. 

 Sobota 3. prosince 2022 v 15 hod.: Tvořivé dílny pro děti a dospělé s předvánoční 

tématikou s výtvarníky Evou B. Linhartovou a Radkem Bachratým (účast dětí prosíme nahlásit 

na tel. 0908 814 880 kvůli zabezpečení občerstvení a výtvarného materiálu pro děti). 

 Úterý 6. prosince 2022 v 18 hod.: „Vánoční sonet“ – slavnostní koncert ČSB 

v Moyzesově síni na Vajanského nábřeží 12 v podání: Komorní orchestr Quattro, Marek Štilec 

– dirigent, Lucie Silkenová – soprán, Valérie Zawadská – mluvené slovo. 

 Úterý 13. prosince 2022 v 17 hod.: Kulturní večer – tradiční předvánoční posezení 

s volnou besedou o činnosti spolku v uplynulém roce a plánech do budoucna. 

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

  Přispějte vzpomínkami a archivními fotografiemi nebo jinými dokumenty 

 Příští rok na jaře si připomeneme 30. výročí vzniku našeho nejstaršího krajanského spolku 

na Slovensku. V této souvislosti chceme ve spolupráci s internetovým portálem cesi.sk všechny 

pamětníky požádat, aby nám poskytli historické fotografie nebo jiné dokumenty, případně psané 

vzpomínky na dění ve spolku v minulosti, a podělili se tak o ně s ostatními. Zapůjčené dokumenty 

a fotografie samozřejmě vrátíme. 

                 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! 

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

a úspěšný závěr roku 2022. Těším se na naše příští setkání. 

       Ing. Dagmar Večerná, předsedkyně a výbor ČSB 

              Bratislava 16. srpna 2022 


