
         

 

 

  

   

  
 Informační zpravodaj č. 1 / 2023 

 

 Vážení přátelé, členky a členové Českého spolku Bratislava. Dovolte mi na úvod nového 

roku popřát Vám všem a Vašim blízkým pevné zdraví a úspěšný vstup do roku 2023. V tomto roce si 

chceme připomenout 30. výročí vzniku našeho nejstaršího krajanského spolku na Slovensku 

a věřím, že se i Vy připojíte aktivně k těmto oslavám. 

 

  Krátké ohlédnutí 

 V závěru uplynulého roku přišla mezi nás Mgr. Zuzana Marková, velvyslanecký rada české 

ambasády v Bratislavě, která nás seznámila nejen se svou prací a fungováním české diplomatické 

služby, ale podělila se i o zážitky z předcházejícího působení v Iránu. V prosinci jsme činnost 

zahájili úspěšnými Tvořivými dílnami pro děti i dospělé pod vedením výtvarníků Evy Linhartové 

Bachraté a Radka Bachratého. Následoval dvakrát z důvodu pandemie odložený Vánoční koncert, 

na němž se představil Komorní orchestr Quattro s programem „Vánoční sonet“. Celoroční aktivity 

jsme uzavřeli tradičním svátečním posezením s volnou debatou o uplynulé činnosti a také 

budoucnosti spolku. Připomeňme, že v roku 2022 jsme realizovali celkem 18 akcí, co je 

porovnatelné s jinými lety, nepoznačenými pandemickými omezeními. 

 

  Předpokládaný program činnosti ČSB v 1. pololetí 2023 

 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). 

 Úterý 24. ledna 2023 v 17 hod.: Komentovaná prohlídka výstavy „Motýlí 

efekt“ výtvarnice Radky Vom v Galerii 7 na Františkánském náměstí 7. Pražská rodačka žije 

střídavě i v Bratislavě a několikrát se zúčastnila výtvarných přehlídek organizovaných ČSB. 

 Úterý 31. ledna 2023 v 17 hod.: Kulturní večer – „Odvrácená tvář Slovenska – problémy 

ochrany přírody“, přednáška ekologa Tomáše Hulíka. 

 Úterý 28. únor 2023 v 17 hod.: Kulturní večer – program bude upřesněn později 

 Úterý 28. březen 2023 v 17 hod.: Hudební večer – vystoupení slovácké lidové hudby 

Burčáci s masopustním programem 



 Sobota 1. dubna 2023 v 15 hod.: Tvořivé dílny pro děti a dospělé s jarní 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). 

  

 V prvním pololetí 2023 také připravujeme Výstavu ke 30. výročí ČSB, podrobnosti budou 

známy později. 

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

 

  Programy Kruhu přátel české kultury 

 KPČK organizuje pravidelná filmová promítání starších čs. filmů v kinu Mladosť 

na Hviezdoslavovom náměstí se začátkem v 16 hod.: 

 Úterý 7. února 2023: „Neviděli jste Bobíka?“ (1944, r. Vladimír Slavinský, 85 min.) 

 Úterý 7. března 2023: „Děvčata, nedejte se!“ (r. 1937, r. Haas a Holman, 85 min.) 

 Úterý 4. dubna 2023: „Vdovička spadlá z nebe“ (1937, r. Vladimír Slavinský, 88 min.) 

 Podrobný program KPČK zveřejňuje na své internetové stránce www.kpck.sk. 

 

  Přispějte vzpomínkami, archivními fotografiemi nebo vlastním názorem 

 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. Rádi přivítáme také názory a postřehy o budoucnosti našeho 

spolku. 

 

                 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 vše 

nejlepší v novém roce 2023, těším se na naše setkání na programech ČSB. 

 

       Ing. Dagmar Večerná, předsedkyně a výbor ČSB 

              Bratislava 20. ledna 2023 


