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  Vážení rodiče, přátelé, děti a podporovatelé Stonožky,  

Dovolte, abychom Vám představili nový zpravodaj, který se bude týkat prvního čtvrtletí roku 
2019. Pokusíme se shrnout všechny důležité novinky a akce, které se za tuto dobu ve Stonožce 
udály, a o kterých si budeme moct díky uchování vzpomínek v tomto zpravodaji i po letech 
vyprávět.  

Abychom neporušili tradici, začneme opět představením někoho ze Stonožky. Tentokrát Vám 
poví o sobě něco více naše nová stážistka Nela:  

Jmenuji se Nela Bílková a působím nyní ve Stonožce jako stážistka programu Erasmus+. Mám 
vystudovanou střední pedagogickou školu, také mám vystudovanou vysokou školu zaměřenou na 
Učitelství pro mateřské školy, kde jsem získala bakalářský titul. Nyní studuji navazující magisterský 
obor Pedagogika předškolního věku na univerzitě v Hradci Králové. 

O Stonožce jsem se dozvěděla díky mé univerzitě, která nabízí pracovní stáže přes Erasmus. 
Vždycky jsem chtěla v rámci studia někam vycestovat, a když jsem viděla nabídku od Stonožky, 
velmi mě to zaujalo. Vlastně jsem se ke konci rozhodovala mezi Londýnem (Českou školou bez 
hranic) a Bristolem (Stonožkou). Ale jelikož jsem schopná se všude ztratit, přišlo mi lepší si zvolit a 
oslovit Stonožku, protože je v menším městě. Jsem si jistá, že v Londýně bych byla hned ztracená. 
=D A jsem moc ráda, že jsem si vybrala Stonožku, ale hlavně, že si Stonožka vybrala mě. Za tu dobu, 
co jsem tady, jsem již poznala spoustu báječných lidí a mám ty nejlepší kolegyně a kolegy, co jsem 
si jen mohla přát. Původně jsem nastoupila na půlroční stáž, ale pokud se vše povede, zůstanu až 
do konce ledna 2020.  

Za poslední 3 měsíce jste mě měli možnost poznat především v páteční Malé Stonožce, která mi byla 
svěřena. Ve Stonožce působím od začátku února a budu tu s Vámi ještě nějakou dobu, takže věřím, 
že se se všemi ještě do té doby seznámím. Pokud jste neměli možnost zavítat do páteční Stonožky, 
mohli jste mě potkat v sobotní škole, a to v české třídě mladších žáků, kde pomáhám s výukou Evě 
Stloukalové a také na různých akcích pořádaných Stonožkou. Náplní mé stáže je také spravování 
facebookových stránek a emailové adresy admin@stonozka.co.uk, pravidelně se účastním 
meetingů Stonožky, Meadow Vale Community Association a v současné době například oslovuji 
studenty v ČR, kteří přemýšlí nad stáží v zahraničí.     

 

Nela – stážistka  
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 I když v lednu se kromě sobotní školy a páteční Malé Stonožky nekonaly žádné jiné aktitity, vedení 
Stonožky nelenilo a několikrát se sešlo kvůli plánování termínů akcí a vyřizování administrativních 
záležitostí. 

26. 1. se uskutečnilo Výroční zasedání, na kterém byli zvoleni noví členové správní rady: 

Předsedkyně (Chair) – Iva Boháčová De Sousa (Iva byla znovuzvolena jako předsedkyně po 
úspěšném předchozím roce 2018) 
Místopředsedkyně (Vicechair) – Lucia Húsková 
Pokladnice (Treasurer) – Jaroslava Krajíčková 
Tajemnice (Secretary) – Jana Chmelková (Jana je již 3. rokem po sobě)  
 
Další role v rámci organizace a školy: 
Headteacher of Czech & Slovak School Bristol – Veronika Dvořáčková 
Deputy Headteacher of CS School Bristol and Head of Slovak Section – Eva Danková  
Fundraiser – Petra Littlefair  
Events Coordinator – Jana Chmelková 
 
Zápis se zasedání byl zaslán členům na email. 
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 V únoru jsme společně slavili 5. narozeniny Stonožky – 5. výročí od založení organizace v roce 2014! 
Slavili jsme po vyučování v sobotní škole a každý gratulant přinesl dobroty k pohoštění, na kterých 
jsme si pak všichni společně pochutnali. V rámci oslav probíhal karneval, na který jste mohli přijít 
v maskách a vyhrát zajímavé ceny. Masky se všem moc povedly. Všude se to hemžilo rytíři, 
princeznami, oživlými perníčky, dokonce nám ožila i Perníková chaloupka. Zazpívali jsme si spoustu 
českých i slovenských písniček, zahráli jsme si několik her, z nichž největší úspěch sklidilo běhání 
pod padákem.   

5. narozeniny… ten čas tak letí. Za tu dobu se z členů Stonožky stala jedna velká rodina a my jsme 
rádi, že tu stále jsme s Vámi a doufáme, že ještě dlouho budeme.  

Po celý ten čas ve vedení Stonožky a později školy je Veronika Dvořáčková, která je hybnou silou a 
jedním z nejpilnějších dobrovolníků organizace. Jak již mnozí víte, plánuje se na podzim vrátit do 
České republiky, nicméně Stonožku úplně neopustí a bude pomáhat i nadále, jak jen to půjde. 
Verůnce samozřejmě přejeme všechno nejkrásnější, ale zároveň nám bude moc chybět. 

Na tomto místě bychom rády zveřejnily reportáž, kterou o Stonožce a o škole připravila před 
odletem naše bývala stážistka Michaela Uličná ve spolupráci s košickým Rádiem 9, najdete v něm 
právě i krátký rozhovor s Veronikou. Moc Míši děkujeme za její čas, energii, profesionalitu a nadšení 
s jakou se rozhodla propagovat naši činnost.   Celé znění nahrávky najdete zde 

https://drive.google.com/file/d/12xZhv40Etmsi1ZOBUwg8K9DyY_w3pRIy/view 

A abychom si uchovali nějakou vzpomínku z prvních kulatin, přikládáme i pár fotografií na památku.  
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V březnu se událo hned několik akcí. Nejenže jsme se zúčastnili projektu Noc s Andersenem, 
o němž se dozvíte víc za chvíli, ale jelikož je pro nás důležité mít plně aprobované pedagogy, 
kteří se nebojí stále rozvíjet, mnoho z nás se v březnu zúčastnilo certifikovaných kurzů, jež 
úspěšně všichni absolvovali.  

Jednalo se především o Craft Skills Course, kterého se zúčastnila stážistka Nela a naše úžasná 
výtvarnice Lucia Húsková. V rámci kurzu se děvčata seznámila s různými materiály, které 
bychom mohly využít s dětmi ve škole. Pracovaly například s linorytem, dřevem a také si 
zkusily vytvořit vlastní animaci příběhu. Děvčata nám dokonce vyrobila i Stonožkového 
létajícího draka, kterého vytvořily na závěr kurzu. Děkujeme 😊   
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Dalším školením se stal Kurz první pomoci (Certified Pediatric First Aid Course), na kterém se i 
zkušené zdravotnice přiučily něco nového. Kurz byl celodenní a byl především prakticky 
zaměřený. Díky tomuto kurzu jsme rozšířili náš tým zdravotníků o dalších 6 osob, kterými jsou 
Lucia Húsková, Jana Chudá, Nela Bílková, Jana Chmelková, Iva Boháčová a Kateřina Khan.   

    

 

 Návšteva radního Councillor Steve Pearce, který přišel podpořit účastníky kurzu a poděkovat jim   
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Na konci března se Stonožka zapojila do projektu Noci s Andersenem (již po třetí). Tento projekt se 
odehrává skoro po celém světě a jsme velice rádi, že jsme jeho součástí. Při Noci s Andersenem jsou 
otevřené knihovny pro děti i přes noc, kde mají děti různý program zaměřený na čtení a poslech známých 
pohádek, především od H. CH. Andersena. Letošní Andersen se konal v Meadow Vale Community 
Centre, kde máme pravidelně páteční Malou Stonožku. Děti se tak pohybovaly po známém prostředí a 
mohly objevovat nové věci. Seznámili jsme se se životem Andersena, přečetli jsme si několik ukázek 
z jeho děl, připomněli jsme si české a slovenské pohádky, které si děti poslechly. Na závěr programu nás 
čekalo noční dobrodružství za pokladem. A aby děti nešly po tmě, proměnily se v Broučky a vytvořily si 
předem krásné lucerničky, které jim svítily na cestu. Děti při hledání pokladu plnily různé úkoly, až je 
všechny indicie zavedly k onomu pokladu, ve kterém bylo zlato! Nadšené děti neváhaly ani na chvilku a 
kusy zlata si řádně nasbíraly do svých batohů, které si další den ráno odnesly domů. Na závěr večerního 
programu si děti, ale nejenom děti pochutnali na skvělém jídle, které pro všechny připravila Jana 
Chmelková a šlo se na kutě.  

Podvečer tvá čeládka, co k slepici kuřátka, k ochraně tvé hledíme, laskavý Hospodine. (Jan Karafiát) 
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Březen se nám přehoupl na duben, kdy jsme pro Vás poprvé otevřeli nový výtvarný kroužek pod 
vedením naší umělecké duše Lucie Huskové. Kroužek je určen pro děti od 6 let, v rámci kterého 
se děti seznámí se správnou technikou kreslení, malování, stínovaní aj., budou poznávat, míchat 
barvy a získávat zkušenosti s vnímáním světa a detailů.   

Na první hodině se děti seznámily se zátiším, kde se pokusily nakreslit vázu plnou květin nebo 
jablko. Do téhle výzvy se nechaly strhnout i některé z našich kolegyň a výsledky byly opravdu 
nádherné. Také jsme technikou decoupage vytvořili krásné ozdobné nádobky na tužky. 

Kroužek se prozatím koná jednou za měsíc (do budoucna plánujeme častější setkání) v Meadow 
Vale Community Centre. Pokud by Vaše děti měly zájem, další nejbližší termín je 4. května 2019. 
Registrovat se můžete v sobotní škole nebo na school@stonozka.co.uk. 
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  Poslední akcí, kterou pro Vás letos na jaře Stonožka připravila, byla Velikonoční Stonožka.  

Velikonoce zaklepaly na dveře a na Velký pátek jsme se stejně jako loni sešli v Life Church Bristol 
na Fishponds. Děti si mohly ozdobit perníček, vajíčko, zkusit si vytvarovat jidáše, které jsme si poté 
i upekli. Rodiče si mohli uplést vlastní pomlázku. Tato činnost bývá podle tradice určená především 
pro muže, ale na našich velikonočních akcích se do díla pouští s úsměvem tradičně i ženy a děti.  

V Life Church nechyběla ani výstavka klasických velikonočních dobrot. Mohli jsme ochutnat 
beránka, mazanec, linecká vajíčka, jidáše aj. Také jsme si mohli pro inspiraci prohlédnout přírodně 
obarvená vajíčka. Mimo výstavku byla k dispozici i velikonoční polévka Jany Ch., po které se jen 
zaprášilo.  

Zazpívali jsme si, zahráli několik her, najedli jsme se a bylo nám hej.  

Děkujeme každému, kdo se Velikonoční Stonožky zúčastnil a budeme se těšit zase příště   
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Velký pátek 19.4. 2019, Life Church  
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MALÁ STONOŽKA  
“Malá” Stonožka se koná od února 2014 pravidelně v 
pátek od 10:30 do 13:30 h. v Meadow Vale. 

Přijďte si s dětmi pohrát do naší herničky. Zde si můžete 
dát kávu nebo čaj a poklábosit s ostatními rodiči z naší 
komunity, vyrobit si s dětmi něco na dané téma, naučit 
se novou říkanku nebo písničku, poslechnout pohádku 
a společnými silami připravit dětem oběd a i ho sníst. 

Vhodné nejen pro předškoláky a batolata, ale i rodiče s 
těmi nejmenšími a nastávající rodiče.  

Těšíme se na viděnou v pátek na Stonožce! 😊 
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Malá Stonožka v Meadow Vale Centre (jaro 2019)  

 

 



Zpravodaj – Jaro, 2019 
 

 
 
    

Follow us: Support us: 

 

NOVÝ NÁZEV – NOVÉ LOGO  
Po 5 rokoch existencie Stonožky, jej prirodzenom vývoji i 
smerovanim jej aktivít, a takmer 4 rokoch fungovania 
Czech & Slovak School Bristol pristupujeme k zmene 
statusu organizacie a názvu (Stonožky a CS School Bristol) 
na Czech & Slovak Community and School Bristol (CSCS 
Bristol). S touto zmenou priamo súvisí aj úplná zmena 
loga.  

Nové logo  i názov majú symbolizovať sučastné 
smerovanie organizácie. Logo znázorňuje listy lipy vo 
farbách našich vlajok. Lipový strom sa v roku 1848 stal 
oficiálným národným symbolom Slovanov a preto nové 
logo je zvolené práve v tomto tvare. Počet troch listov 
symbolicky predstavuje tri zúčastnené krajiny (Česko, 
Slovensko a Veľkú Britániu).  

Pevne veríme, že tak ako vedia každoročně vyrašiť listy na 
lipových stromoch, tak i žiaci našej víkendovej školy nám 
budú prosperovať a vždy si budú pripomínať korene 
svojich predkov.  

Lucia Húsková (Vice Chair Stonožky a autorka loga)                Stonožky lípa v St George parku (jaro 2019)   
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ASOCIACE ŠKOL A VZDĚLÁVACÍCH CENTER V UK  
19.1. 2019 proběhlo v Leeds setkání Asociace českých a slovenských škol v UK, které je Czech 
& Slovak School Bristol členem. Během několikahodinového zasedání a večerního programu 
jsme kromě nutné administrativy a řešení společných otázek měli možnost vyměnit si cenné 
zkušenosti, více se poznat a domluvit se na další spolupraci.    

Zúčastnili se osobně zástupci Czech Club Birmingham, Czech School Berkshire, Compas 
Peterborough, Comenius School UK Leeds, Czech School Manchester a Okénko z Londýna a 
další školy díky online vysílání ve skupině.  Další info na http://acssuk.org/ 

Další setkání se bude konat v pátek 7.6. v Londýně.  

Zástupci Stonožky se také zúčastnili setkání slovenských vzdělávacích center v UK, které se 
konalo 7. 4. 2019 na slovenské ambasádě v Londýně a na kterém byl přítomen státní tajemník 
pro diplomacii František Ružička. Diskutovalo se o Brexitu, Erasmu, problémech s prostory aj.  

                     
Setkání zástupců slovenských škol v Londýně        Na fotografii stránka z časopisu  Ceruzky vo svete     
                                                                                                  http://ceruzkyvosvete.iseia.eu/  
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HLEDEJTE S NÁMI PŘÍBĚHY Z BRISTOLU  
Czech & Slovak School Bristol vyučuje kromě českého a slovenského jazyka také historii obou 
zemí. Aby naši starší žáci měli větší vazbu na události, které probíhaly ve 20.stoleti v 
Československu a České a Slovenské republice, rozhodli jsme se zapojit do projektu Paměť 
národa a ve škole nám ho pomůže zahájit naše nová stážistka Petra Kůrková, která studuje 
historii a anglický jazyk na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích.   

https://www.facebook.com/pamet.naroda/ 
https://www.postbellum.cz/co-delame/projekty/pamet-naroda/  

 

Neznáte někoho, kdo v Bristolu nebo jeho okolí žije aspoň 20 let a byl by ochoten zodpovědět 
dětem několik otázek? 
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DĚKUJEME! 
Díky Velvyslanectví České republiky v Londýně a především skvělé paní Janě Čechlovské, 
sekretářce pana Velvyslance, byla Stonožce a Czech & Slovak School přislíbena finanční 
pomoc Ministerstva zahraničních věcí ČR i na rok 2019 – peníze jsou určeny na nájmy, členské 
poplatky, školení, školní pomůcky, knihy a učebnice, výtvarný materiál, odměny učitelům a 
propagaci organizace.   

Jsme samozřejmě nesmírně vděčni za tuto pomoc. Ovšem nejen peníze jsou pro chod 
dobrovolnické organizace důležité - uvítáme jakékoli dary v podobě knih, pomůcek, 
materiálu na kreativní aktivity pro děti, občerstvení na akcích, darů do tomboly, ale i například 
pomoc při navázání přátelství a partnerství s jinými organizacemi, školami a jednotlivci 
v rámci UK, ale i v Česku a na Slovensku, kteří si dokážou udělat čas pro druhé a jsou ochotni 
přiložit ruku k společnému dílu i bez nároku na finační odměnu.    

Na tomto místě nesmíme zapomenout poděkovat Slávovi Albini a Rasťovi z Duo Bandu, kteří 
na svých bristolských akcích na Stonožku nikdy nezapomenou! Na té poslední Fašiangové 
zábavě (30.3. 2019) si jejich hosté nejen pochutnali na dobrotách domácí kuchyně, ale i 
zatancovali a zazpívali. Stonožce byl díky organizátorům věnován výtěžek ze vstupného, 
tomboly a část honoráře Duo Bandu, moc děkujeme a moc si vážíme lidí, kteří myslí i na 
druhé! 😊       

       

Slavo Albini      Rasťo Mihaľo – Duo Band  

Finanční prostředky lze také stále zasílat na naši JustGiving kampaň  

https://www.justgiving.com/crowdfunding/stonozka2018?fbclid=IwAR2UAWMJ_WMsXAZ
KttNNDh3CL 7L6OAAMmacnF391FFHXhItxeDn0_70iC1Y 
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CO NÁS ČEKÁ 
MALÁ STONOŽKA pro rodiče s dětmi od 0 do 4 let – každý pátek od 10:30 – 13:00 h. v 
Meadow Vale Centre, Speedwell, BS5 7RF 

ČS KNIHOVNA a ČTEME A HRAJEME SI S českou/slovenskou KNIHOU – 25. 5. & 1. 6. od 11h. 
v St George Library; školní děti si mají možnost půjčovat knihy ve škole, rodiče s malými 
dětmi na páteční Stonožce, a po domluvě knihy rádi přineseme i na akce Stonožky   

VÝTVARNÝ KROUŽEK CS SCHOOL BRISTOL - 4.5. 13:30 – 15:30 v Meadow Vale Centre 

CHATA SE STONOŽKOU 17.-19.5.  
 

 

                                                        
 
OBĚD PRO DOBROVOLNÍKY pořádaný v rámci VOLUNTEERS’ WEEK 8. 6. v Meadow Vale  

 

2. ČESKOSLOVENSKÝ DEN V BRISTOLU - MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ na téma “Pohádkový 
park” - 16. 6. odpoledne St George Community Centre & St George Park 

SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU & ZÁPIS do české a slovenské školy a školky 
na školní rok 2019/20 - sobota 6.7., Summerhill Academy 

DRAKIÁDA - neděle 22.9 nebo 29.9, Observatory Hill v Clifton Down 

VÁNOČNÍ WORKSHOP - výroba adventních věnců a vánočních dekorací v podvečer 30.11., 
Life Church 

MIKULÁŠSKÁ - 7.12., místo bude upřesněno v průběhu roku 

VÁNOČNÍ BESÍDKA Czech & Slovak School Bristol - 14.12. 2019 Summerhill Academy. 
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V březnu/marci jsme v slovenské sekci školy s nadšením přivítali novou paní učitelku Mgr. 
Ludmilu Šimekovou. Těšíme se na spolupráci i na nové děti, které budeme moct díky 
rozrůstajícímu se týmu přijmout.    

 5. term 
 27.4., 11.5. 

 6. term 
 8.6., 22.6., 6.7. 

Nový školní rok 2019/2020 začne v sobotu  7.9.2019.   

 Termíny 1. pololetí školního roku 2019/2020:  
7. 9., 21. 9., 5.10., 19.10. 16.11., 30.11. a 14.12. 

Zapsat děti do školy a školky je možné kdykoli během roku.  

Po předchozí domluvě Vás školou i školkou rádi provedeme. Kontaktujte nás na school@stonozka.co.uk.    

V CS School Bristol je 6 tříd (3 české a 3 slovenské, z toho v obou sekcích je samostatná třída  předškolní pro 
děti od 3 let). Školkové děti navštěvují předškolní třídu, dokud neukončí ve své anglické škole „přípravný 
ročník“ Reception, tehdy postupují do našeho nultého ročníku. 

TERMÍNY CZECH & SLOVAK SCHOOL BRISTOL  2019-2020 
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Celý tým Stonožky se s Vámi loučí a 
těšíme se na viděnou na některé z našich 

příštích akcí! 
 

 

Aktuální kontakty:  

stonozka@yahoo.co.uk (tajemnice Mgr. Jana Chmelková, DiS., místopředsedkyně Ing. Lucie 
Húsková) 

finance@stonozka.co.uk (předsedkyně Stonožky Iva Boháčová De Sousa) 

school@stonozka.co.uk (ředitelka CS School Bristol Mgr. Veronika Dvořáčková, zástupkyně 
ředitele a vedoucí slovenské sekce CS School Bristol Mgr. Eva Danková) 

admin@stonozka.co.uk (stážistka Bc. Nela Bílková), tel. č. Stonožky: 07873 940 141  


