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Ahoj děti, rodiče a kamarádi Stonožky, 
 
před sebou máte náš první zpravodaj, ve kterém si můžete přečíst o tom, co 
se událo ve Stonožce za poslední tři měsíce, co chystáme v nadcházejících 
měsících a s čím Stonožce můžete pomoci.  
 
Jmenuju se Petra a v lednu jsem byla zvolena do správní rady Stonožky jako 
fundraiser. Můj tříletý syn nastoupil do české školky v září minulého roku a 
od té doby je Stonožka nezbytnou součástí našeho života. Od první chvíle, 
co jsme vešli do Summerhill Academy, jsem měla touhu Stonožku v jejích 
aktivitách podporovat. Od první chvíle bylo jasné, že Veronika, Iva a celý 
tým dělají něco úžasného nejen pro naše děti, ale všechny české a slovenské 
rodiny (a nejen rodiny!) žijící v Bristolu a okolí.  
 
A protože nemám učitelství v krvi, chci Stonožce pomoci s jejím 
financováním. Stonožka je nás všech a potřebuje vaši podporu, aby mohla 
fungovat a dále se rozvíjet.  
 
Jako fundraiser Stonožky vás chci poprosit o dvě věci: 
 
1. Můžete nám přispět na organizaci 1. Československého dne?  
Jakýkoli příspěvek, malý či velký, nám pomůže uspořádat super akci plnou 
zajímavých věcí, a hlavně zábavy pro vás a vaše děti. A navíc budou mít Češi 
a Slováci v krásném St George parku svůj vlastní strom – lípu, kterou vám 
dovezeme až z Telecího u Poličky, to zní krásně, ne?  
Darovat na JustGiving trvá jen chvilku a moc nám tím pomůžete: 
https://www.justgiving.com/crowdfunding/czechandslovakday 
 
2. Potřebujeme dobrovolníky (česky, slovensky, anglicky mluvící), kteří by 
nám pomohli v den akce – na hodinu, dvě nebo celé odpoledne. Za odměnu 
můžeme slíbit úsměv, dobrou náladu a občerstvení! Dejte nám o sobě vědět! 
 
Moc vám všem děkujeme za podporu. 
 
Petra 
Fundraiser Stonožky 
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Na začátku února rozšířili naše řady stážisté z českých univerzit, kteří nám pomohli zorganizovat 

několik nadcházejících akcí. Stážistky Pája s Terkou se mimo jiné pravidelně staraly o fungování 

páteční Malé Stonožky, skupiny pro rodiče s malými dětmi, která se po dokončené rekonstrukci 

přesouvá zpět do Meadow Vale Community Centre. 

Únor a březen se nesly v duchu Večerníčků – strávili jsme několik pohádkových sobot spolu 

s Kmotrou liškou a také s nerozlučnou dvojicí Machem a Šebestovou, a hlavně jsme se 

připravovali na velký Večerníčkový karneval, kde naše Stonožka oslavila již své 4. narozeniny! 

Sešla se nám velká spousta pohádkových, večerníčkových i jiných masek a na své jednokolce 

k nám přijel dokonce i samotný Večerníček! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V lednu po dvou letech usilovné práce odstoupila ze své funkce naše 

předsedkyně Kateřina Banwell, která se rozhodla odstěhovat za 

sluníčkem. Katko, přejeme Ti šťastnou cestu a ať se Ti za kanálem 

daří! 

Nová správní rada Stonožky: 

Předsedkyně – Iva Boháčová 
Místopředsedkyně – Eva Danková 
Pokladnice – Agata Baginska 
Tajemnice – Jana Chmelková 
Fundraiser – Petra Littlefair 
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Na Pancake Day jsme si na našem workshopu vyzdobili několik Bristol Rocks, které už nejspíš 

kolují mezi Bristolany, zkusili jsme žonglovat s míčky, které jsme si sami vyrobili a zvládli jsme 

také sníst velkou porci palačinek. 

Vydali jsme se po stopách bristolských obrů a prozkoumali jsme tak krásné okolí Blaise Castle, 

kde jsme objevili několik loupežnických jeskyní; skrze Cameru Obscuru jsme nedaleko Clifton 

Observatory nalezli poklad, který nám tam obři zanechali, a na vlastní kůži jsme si vyzkoušeli, jak 

náročná musela být stavba Clifton Suspension Bridge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přidali jsme se také k mnoha dětem z České republiky, Slovenska a mnoha dalších zemí, 

abychom oslavili Noc s Andersenem, která se letos konala na více jak 1600 místech! Strávili jsme 

večer v Hillfields Library, kde jsme se seznámili s Pejskem a kočičkou od Josefa Čapka, zjistili 

jsme, jak vytírali podlahu, upekli jsme si spolu s nimi dort, a nakonec jsme si vyrobili masky, 

abychom si mohli zahrát, jak si pejsek roztrhl kaťata. 
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Na Velký pátek jsme se sešli v Life Church ve Fishponds, abychom jarně a velikonočně nazdobili 

vajíčka, perníčky a upletli si pomlázky. Sešla se nás opravdu velká parta, včetně rodičů a 

prarodičů z Čech, kteří se vydali za vnoučaty do Anglie, a byly to krásné československé 

Velikonoce uprostřed Bristolu. 
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CO NÁS ČEKÁ A NEMINE 

• 21. 4. – Čteme dětem nejen slovensky (St George Library) 

• 22. 4. – Výlet za bristolskými obry č. 3 (Ashton Court Estate) 

• 5. 5. – Čteme dětem (St George Library) 

• 6. 5. – Výlet (bude upřesněno, sledujte náš web a FB) 

• 18. 5. – Setkání československých škol + vystoupení dětí z Czech & Slovak School 

Bristol v rámci Majálesu na České a Slovenské ambasádě v Londýně 

• 18.-20. 5. – Chata (Absolute Adventure v Brecon Beacons National Park) 

• 16. 6. – Československý den (St George Community Centre, St George Park, St George 

Library)  https://www.facebook.com/events/160476414672175/ 

• 23. 6. – Slavnostní otevření Meadow Vale Community Centre 

• 7. 7. – Slavnostní konec školního roku (St George) 

• 29. 9. nebo 6. 10. – Drakiáda (St George) 

• 8. 12. – Mikuláš 

https://www.stonozka.co.uk/
https://www.stonozka.co.uk/
https://www.facebook.com/stonozka.bristol/
https://www.justgiving.com/crowdfunding/czechandslovakday
https://www.facebook.com/events/160476414672175/


Zpravodaj – Jaro 2018 
 

 
 
    

Sledujte nás: Podpořte nás na: 

 
Ahojte! 

Volám sa Natália a začiatkom marca som v rámci programu Erasmus+ pricestovala do Bristolu ako 

stážistka pre Stonožku. Vyštudovala som Preklad a tlmočenie (Anglický a španielsky jazyk) na 

Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a túžba naučiť sa niečo nové a praktické ma priviedla práve 

k Stonožke. Keďže učenie nie je mojou doménou, v Stonožke pôsobím predovšetkým ako prekladateľka 

a popri tom pomáham pani učiteľke Evke v sobotnej slovenskej škole. Okrem iného, marec bol pre mňa 

plný zaujímavých výletov a akcií, ktoré sme so Stonožkou a ostatnými stážistami podnikli. Začiatkom 

mesiaca sme sa s deťmi vybrali na Clifton Observatory, počas Veľkej noci sme s deťmi zdobili vajíčka 

a vyrábali korbáče, niekoľkokrát sme sa stretli v knižnici pri zaujímavom čítaní a navštívili sme aj 

zvieratká na farme.   

Keď som sa v novembri o Stonožke dozvedela, priala som sa zapojiť a aspoň trochu niečím prispieť. 

Som rada, že som tak učinila, pretože je tak krásne na vlastné oči vidieť, ako Slováci a Česi aj za 

hranicami svojich domovov nezabúdajú na vlastné zvyky a tradície a ako im záleží na tom, aby aj ich 

deti ovládali náš ľubozvučný materinský jazyk. Úprimne obdivujem všetkých, ktorí svoj voľný čas venujú 

budovaniu a zveľaďovaniu tejto československej organizácie. Stonožku vnímam ako jednu veľkú rodinu, 

ktorá ma vrúcne prijala medzi seba, a ktorá mi počas môjho pobytu vždy s radosťou ponúkla svoju 

podporu a pomoc. 

Som veľmi vďačná za možnosť byť aspoň na pár mesiacov súčasťou Stonožky a už sa neviem dočkať, čo 

prinesú nasledujúce týždne.  

Natália, stážistka pre Stonožku 

 

PÁR SLOV OD STÁŽISTKY NÁTÁLIE 

• hľadáme pani učiteľku/asistentku učiteľa alebo pána učiteľa/asistenta učiteľa do slovenské sekcie školy 

• ideálne s praxou s deťmi predškolského alebo mladšieho školského veku, ale nie je 

podmienkou 

• kandidát/-ka musí mať slovenčinu na úrovni rodného jazyka 

• ideálne má pedagogické vzdelanie 

• u kandidáta je dôležitý kladný a aktívny prístup k deťom, motivácia, usilovnosť, dochvíľnosť   

a výborné komunikačné schopnosti 

• sobotná škola a škôlka je prevádzkovaná dobrovoľníkmi, jedná sa teda o neplatenú pozíciu. Preplácajú 

sa však náklady spojené s dopravou, stravovaním a pod.  

• výhody, ktoré možno získať: 

• možnosť účasti na metodických školeniach, DBS check, Child Protection & Pediatric First Aid 

certificate, doporučenie pre prácu s deťmi v UK a práca v super kolektíve 

• miesto v SK škole pre vaše dieťa/deti zadarmo. 

V prípade záujmu nám pošlite Váš životopis na adresu school@stonozka.co.uk 

HĽADÁ SA PANI UČITEĽKA / PÁN UČITEĽ 

https://www.stonozka.co.uk/
https://www.stonozka.co.uk/
https://www.facebook.com/stonozka.bristol/
https://www.justgiving.com/crowdfunding/czechandslovakday
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TERMÍNY CZECH & SLOVAK SCHOOL BRISTOL 

• 5. term 

• 14. 4. 

• 28. 4. 

• 12. 5. 

• 6. term 

• 9. 6. 

• 23. 6. 

• 7. 7. – Slavnostní zakončení školního roku 

NĚCO MÁLO ZE ŠKOLY A ŠKOLKY 

 

V prvním čtvrtletí 2018 jsme ani v Czech & Slovak School Bristol nezaháleli. 
 
Kromě toho, že jsme procvičovali spoustu české a slovenské gramatiky, učili se vlastivědná 
fakta o ČR a SR, společně si zazpívali, zbyl také čas například na připomenutí svátku Tří 
králů, kdy svým mladším kamarádům čeští čtvrťáci zahráli divadélko. Nezapomněli jsme 
povídat si o zimě a společně přivítat jaro jarním vystoupením, z kterého ukázky najdete 
ZDE. 
Jarní besídka byla zároveň fundraisingovou akcí. Děkujeme nejen všem maminkám, které 
na ni napekly, ale také všem dárcům z řad rodičů. 
 
Bohužel se nám odstěhovala jedna z paních učitelek slovenské školy Katka Maniaková, která 
nám bude moc chybět, ale zato nám pomohli stážisté z ČR (Ondra například hraje krásně na 
klavír) a díky slovenské stážistce byla možnost, aby nejstarší slovenští školkáčci přešli již do 
"velké" školy. 
 
Spousta zajímavého nás čeká i v dalších termech. Pokud máte zájem zapsat také své dítě 
starší tří let, neváhejte nám napsat na school@stonozka.co.uk 

https://www.stonozka.co.uk/
https://www.stonozka.co.uk/
https://www.facebook.com/stonozka.bristol/
https://www.justgiving.com/crowdfunding/czechandslovakday
https://www.youtube.com/playlist?list=PLy_5iQUEb7BhCTnjOgy0OR11voABpfiat
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1. ČESKOSLOVENSKÝ DEN V BRISTOLU 

 

Jak už v úvodu zmiňovala Petra, zhruba za dva měsíce se v Bristolu bude konat akce, 
která bude oslavovat výročí vzniku Československa. Během celého dne budou mít 
všichni z československé komunity možnost se vzájemně potkat v St George Park a 
ukázat Bristolu, že tady Čechů a Slováků žije početná skupinka.  
 
Přijďte tedy 16. 6. v 13:00 do St George Parku, kde: 

• zasadíme lípu 

• se potkáme se zástupcem české ambasády v UK 

• uvidíme vystoupení a výstavu prací žáků Czech & Slovak School Bristol 

• poslechneme si hudební vystoupení pro děti i dospělé Zpíváme s Masarykem od 

dětí ze ZUŠ Louny 

• zatančíme si na živou hudbu – Duo Band 

• v St George Library bude ke shlédnutí česká výstava „Tady nová republika“ 

• si spolu s dětmi užijeme aktivity pro děti, skákací hrad nebo cukrovou vatu 

• prohlédneme si tvorbu československých umělců – Lucilak 

• budeme si moct zakoupit české potraviny – CzechLand 

• budeme grilovat – Slavo Albini – Zabíjačkové špeciality a iné pochutiny 
 
Na závěr ještě jednou připomeneme, že uvítáme každého dobrovolníka, který by 
chtěl přiložit ruku ke společnému dílu, případně jakoukoliv finanční pomoc skrze 
JustGiving. 

 

DĚKUJEME NAŠIM SPONZORŮM: 
 

https://www.stonozka.co.uk/
https://www.stonozka.co.uk/
https://www.facebook.com/stonozka.bristol/
https://www.justgiving.com/crowdfunding/czechandslovakday
https://www.facebook.com/duoband21/
https://www.facebook.com/lucilakova/
https://www.facebook.com/Czechland/
https://www.facebook.com/groups/962560927197586/about/
https://www.justgiving.com/crowdfunding/czechandslovakday
https://www.kbtransport.co.uk/index.php
http://stromysvobody.cz/
http://www.npmk.cz/
https://www.facebook.com/lucilakova/
http://www.stgeorgeinbloom.org.uk/index.html
https://www.facebook.com/redmonkeyaccounting/
http://www.food-plus.eu/
https://www.mzv.cz/london
https://www.facebook.com/Czechland/
http://www.zuslouny.cz/

