
Střípky z Okénka                                                                       

Vítáme Vás u dalšího vydání Střípků... 

Zde se dozvíte nejen o tom, co se děje v Okénku, ale také o 

akcích pořádaných dalšími organizacemi, které se snaží stejně 

jako my o podporu a rozvoj české i slovenské kultury 

v zahraničí.  

Rádi od Vás také uslyšíme… takže pokud budete vědět o 

něčem, co by mohlo být součástí Střípků, dejte nám vědět!  

 

Z NAŠICH MINULÝCH AKCÍ.. 

Noc s Andersenem- populární noc plná 

pohádek- v češtině – děti si přišly nejen 

poslechnout české pohádky, ale i  vyrobit hlavní 

postavičky.     

  

  

Většina rodičů si oddychla během diskuse 

s logopedkou Janou Markytánovou – 

většina našich dětí vyslovuje v souladu s normami 

české logopedie. A také na češtinu nikdy není 

pozdě. V jakémkoliv věku můžete u dětí začít 

s výukou češtiny. Nejlépe je si vyhradit dobu, 



příležitost, kdy se na dítě výhradně mluví česky. 

Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně výslovnosti, 

možné vady řeči, můžete se obrátit na Květu 

(studentku logopedie), která vám dítě vyšetří. 

Nezapomeňte, že všechny děti školních tříd budou 

mít tuto možnost vyšetření automaticky. 

  

V dubnu jsme se vyvořili jeden z nejhlučnějších 

orchestrů v Anglii během Muzikoterapie 

s Danielem Dobiášem…hudebních her se s 

nadšením účastnily jak děti, tak dospělí.   

  

Seminář – Domácí násilí a Gaia Centre- 

nejen o domácím násilí, ale i o centru pro domácí násilí 

–   

        Gaia Centre, které působí v londýnské části 

Lambeth, nám přišla povykládat   

        pracovnice centra Erika. Tato organizace nabízí 

pomoc  a podporu ženám, které se ocitly   

         v situaci domácího násilí- ať už fyzického či 

psychologického.Více informací také najdete   



        na http://www.refuge.org.uk/what-we-do/our-

services/gaia-centre-lambeth/ či volejte 0207 7338724.  

   

Pletení košíků- Martina Beta Lakomá nám 

předvedla, jak se takový košík uplete a díky ní se 

některým   

     opravdu něco podobného podařilo vytvořit. Martino, 

moc děkujeme! Budeme se těšit na další  podobné 

projekty.  

  

Dětský den- proběhl za skvělé organizace Katky 

Šandové. 60 dětí se aktivně účastnilo her a soutěží. Za 

jejich snahu si odnesly vynikající medaile darované 

společností Sweet Passion.    

 

V posledním knižním klubu minulého školního 

roku se diskutovalo nejen o knize Emila Hakla Skutečná 

událost, ale jako vždy vyšel čas i na odborné diskuse o 

našem každodenním životě během až do pozdního 

odpoledne... 

 

http://www.refuge.org.uk/what-we-do/our-services/gaia-centre-lambeth/
http://www.refuge.org.uk/what-we-do/our-services/gaia-centre-lambeth/


Poslední den v Okénku před 

prázdninami a předávání cen!!- 

 

 Nejen děti dostávaly 

odměny za své 

úspěchy, ale také 

všichni nadšenci, 

kteří se na chodu 

Okénka podílí.  



Nechybělo také vyhlašování cen na základě výsledků 

ankety v kategoriích Svačinářka Roku, Okénkář roku, 

Učitel sympatie a Učitel roku. Cenu svačinářky roku si 

odnesly naše dvě neskutečné svačinářky- Sona Talsi a 

Eva Callister- díky nimž si děti mohou pochutnávat na 

zdravých a výživných svačinkách každou sobotu. 

Prázdný pult svědčí o nápaditém výběru! Gratulujeme! 

Cenu Okénkář roku a zároveň Učitel sympatie si odnesla 

Katka Šandová, která svým nadšením a organizačním 

schopnostem si dokázala získala přízeň  nejen u dětí, ale 

i dospělých. Gratulujeme! A také cenu Učitel roku si 

domů odnesla Jana Nahodilová, která nejenže dokáže 



nadchnout lidi-dospělé pro Okénko, ale také nadchnout 

děti, aby se učily česky. Děkujeme a také gratulujeme! 

 

 

 

Stanování- již potřetí se nám ve spolupráci se 

školou St Johns Sevenoaks podařilo uskutečnit stanování 

v půvabné krajině hrabství Kent. jaký to zážitek, 

dobrodružství! V pátek lilo jako z konve- i přes to se 

nám během kratičkých přestávek podařilo vztyčit naše 

stany- v pátek alespoň dva...v sobotu dalších osm- to už 

krásně svítilo sluníčko a cesta naším česko- anglickým 

pohádkovým lesem mohla začít! Martina Kopecká pak 

úspěšně přitahovala pozornost v roli Sněhurky po celý 

zbytek dne, stejně tak Jindra- ježibaba- ověnčen-a 

korálky se zuby se mezi dětmi osvědčil-osvědčila. 

 

Výlet do London Wetland Centre- Kolegyně 

Katka Šandová zorganizovala úžasný výlet do London 

Wetland Centre- místa oplývajícím klidem a pohodou- 

nikdy jsme  předtím netušili, že i Londýňané mají 

možnost takového úniku z ruchu a chaosu všedního 



Londýnského dne. Všem se nakonec podařilo i najít i tu 

ropuchu, která se schovávala v rákosí.  

Katko, ještě jednou velké díky za tvou trpělivost a 

superorganizaci! 

A jeden 

vzpomínkový 

obrázek..komu se 

podaří najít žábu? 

 

 

 

 

 

 

Výlet do Littlehampton- i přes nepřízeň počasí 

zasahující především druhou část srpna jsme měli 

neskutečné štěstí na počasí během našeho posledního 

letního výletu- tentokrát do Littlehampton.  

Sluníčka si užily nejen děti, ale i dospělí, kteří se- 

někteří i v bikinách vrhaly do moře! Jaký to skvělý den!! 



     

 

 

 

 

 
Velké DÍKY patří charitě Velehrad, která finančně 

přispěla na tyto aktivity!! 

 

CO PROBÍHÁ V OKÉNKU? 

 

                   Od 5.9. 2015 opět probíhá výuka v Okénku každou 

sobotu od 10. hod. 

Škola, školka, skupinka pro maminky  s dětmi  

10.00- 13.00 

 



 
 

Zumba & Pilates  

 

Knihovna – knížky je možné si zapůjčit přímo 

v Okénku. Prosím obraťte se na naši knihovnici 

Báru Mc Dougall. 

 

 

Divadelní spolek pro dospělé ve 12 hod.- noví 

členové jsou stále vítáni! 

 

Běžecký  klub Okénka- Rychlé šipky. 

 

Folklorní soubor Kvítek pro děti pod vedením P. 

Šindelkové. Rodiče v případě zájmu, prosím, kontaktujte Pavlu 

na: pavlina2006@yahoo.co.uk či na 07957719588 

 

           Každou středu (kromě prázdnin) probíhá: 

                    Středeční dětský klub (skupinka pro maminky 

s těmi nejmenšími) prosím, kontaktujte Janu N. na 

07960018346 

 

mailto:pavlina2006@yahoo.co.uk


1. sobota v měsíci- Narozeninový klub- všechny 

děti, které pravidelně docházejí do Okénka s námi 

společně oslavují své narozeniny. 

 

             CO SE BUDE DÍT?  

 
                26.9. 2015 12- 13 hod. se bude poprvé otvírat 

slovenská třída. Pokud máte zájem, aby vaše dítě 

hovořilo slovensky,   

                                        odpovězte obratem co nejdříve na 

tento email. 

 

                24.10. Knižní klub o knize Evžena Bočka - 

Poslední aristokratka  

 

       29.- 31.10.2015 Pobyt v  karavanech pro 

celou rodinu  

 

       5.12.2015 Mikulášská 

  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

   DALŠÍ AKCE 
  

CZECH CENTRE 

Made in Prague- české filmy v kinech až do 

17.9.2015 



https://www.youtube.com/watch?v=hv_tr11PlHs 

 

Projekt CZECH HOUSES  (16.- 25.9. 2015)  

mapuje tvorbu rodinných domů v České republice po roce 

1989, tedy za uplynulých 25 let. Reprezentativní výběr 34 

realizací od různých architektonických studií představuje 

dokonalý obraz vývoje individuálního bydlení v České 

republice po změně politicko-společenských vztahů. Výstava 

vznikla na podkladě stejnojmenné knihy, která obsahuje i 

kritické recenze Eugenna Asseho (RUS), Ákoše 

Moravánského (CH) a Adama Gebriana (CZ). Star Gallery, 

Europe House, 32 Smith Square, London SW1P 3EU 

Český design na London Design Week: 

GLASSMANIA!; Šampioni českého skla v TENTU 

(24.- 27.9.2015) Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze 

(UMPRUM) společně s Českým centrem a organizací 

CzechTrade představují projekt "GLASSMANIA!", 

prezentaci českých sklářských mistrů, jejichž práce je 

výjimečná svým originálním designem a uměleckým 

zpracováním. Část vystavených prací vzniklo spoluprací 

vystavovatelů se studenty UMPRUM, která projekt 

GLASSMANIA! umělecky zastřešuje. TENT, Hall T2 - 

https://www.youtube.com/watch?v=hv_tr11PlHs


Stand C10, second floor, Old Truman Brewery, 

Hanbury Street, London E1 6QR 

Vstupenky na: http://www.tentlondon.co.uk/visit 

http://www.tentlondon.co.uk/events/glassmania-czech-

glass-champions 

            České návrhářky na londýnském týdnu mody!! 

Markéta Martišková a Denisa Adolfová Po úspěšné   

            prezentaci své tvorby na londýnské International Fashion 

Showcase v únoru 2015 se česká módní návrhářka  

            Markéta Martišková vrací opět do Londýna. Svou nejnovější 

kolekci jaro/léto 2016 představí v rámci programu  

            ON/OFF, který je součástí Londýnského týdne módy. ‘Naší 

múzou je silná žena, která umí vidět krásu ve všedním  

             dni. Chceme takovou ženu oslavovat a nabídnout jí šatník, 

který v sobě nese kousek  ráje.‘  

         Módní přehlídka: 18. září ve 21.00, 16 - 18 Marshall 

Street London W1F 7BE 

      Jan Turner: Hlas rodičů v zádech  (25.9.2015 

19:00 - 21.11.2015) 

 

           Sólová výstava Jana Turnera v Londýnské Divus 

Gallery. "... Jan Turner jako jediný z českých konceptuálních 

http://www.tentlondon.co.uk/visit
http://www.tentlondon.co.uk/visit
http://www.tentlondon.co.uk/events/glassmania-czech-glass-champions
http://www.tentlondon.co.uk/events/glassmania-czech-glass-champions


umělců pochopil jak vytvářet díla současného umění. Je 

nutné je dělat hůř a nikoli se snažit vytvořit lepší dílo. Dílo 

musí být na první pohled odborníkovi i laikovi pro smích, ale 

tak aby z něj při odchodu z galerie mrazilo a začalo se 

vynořovat ve snech. ..." (z textu o Janu Turnerovi na portálu 

Artyčok) DIVUS London, Enclave 5, 50 Resolution 

Way, London SE8 4AL 

          THE FRIENDS OF CZECH HERITAGE  and 

společnost Vinovitaj  Vás zvou na ochutnávku moravských 

vín. The Galery, Alan Baxter Associates, 75/77 Cowcross 

Street, London EC1M 6EL, 

ve středu 30.září 2015 v 18.30 hod. Vstupné £20. Informace 

na: events@czechfriends.net 

 

               SVU (Britská společnost pro vědu a umění) 

1. října 2015 ve čvtrtek  se uskuteční přednáška 

Benjamina Kurase , kontroverzního (česko- 

britského) spisovatele a novináře, o jeho tvorbě ve 74 

West End Lane, London NW6 2 LX, V 18.30 

hod.  

           BCSA (British Czech and Slovak Association) 



                Ve čtvrtek 24.9.2015 o 18:30  se na slovenském 

velvyslanectví koná VZPOMÍNKOVÝ VEČER NA 

SPISOVATELE Jana   Křesadla  24.září v 18.30 v 

sále Slovenského velvyslanectví 25 Kensington 

Palace Gdns, W8 4QY 

             Registrace nutná na: bcsa@bcsa.co.uk nebo na 0208 

7954875 

                DALŠÍ 
 

                  Vzkaz od Katky Š. -  ‘..Kamarád pomáhá pořádat 

akci na pomoc dětem uprchlíků ze Sýrie. Vybírají   

 plyšáky, původně mi říkal, že  teddy bears, ale myslím, že 

všechny plyšáky můžou být. Pokud máte doma nějaké 

zbytečné, přineste v sobotu (19.9.) do okénka a já mu je  

předám;)) Díky moc!!’ 

 
   Email od Michaeli Kuntové - výzkum: Vážená 

paní, vážený pane,  

     jsem studentkou sociologie na Západočeské univerzitě v 

Plzni a tématem mé diplomové práce jsou Češi žijící  

     ve Velké Británii. Chtěla bych Vás touto cestou požádat o 

pomoc se sdílením odkazu (dotaznik.jzstudio.cz),  

     který obsahuje dotazník a podrobnější informace.         

mailto:bcsa@bcsa.co.uk
http://dotaznik.jzstudio.cz/


                    Dotazník je určen všem Čechům žijícím v UK déle než 

jeden rok, takže dotazník můžete vyplnit také vy :) 

                    Předem děkuji za Vaši ochotu a drahocenný čas 

                    S pozdravem a přáním hezkého dne 

                               Michaela Kuntová  

              Spolupráce s krajany- z emailu  Petra Kanky 

                       Vážení krajané, 

                    srdečně vás zdravím z České republiky, původní 

domoviny vašich předkù. 

                     Rád bych zahájil prostřednictvím krajanských spolků v 

zahraničí vzájemnou komunikaci a následnou    

                     spolupráci, jak s jednotlivci,tak i s  krajanskými 

sdruženími v kulturní, zájmové a vzdìlávací oblasti. 

                     Mým cílem je navázání tvůrčí spolupráce s milovníky 

umělecké fotografie/do budoucna počítám  i s tvùrci v    

                     dalších výtvarných   oborech/,kteří se formou tohoto 

média realizují,  stejně jako já a mnozí mí přátelé.   Rád  

                     proto odpovím na případné dotazy všem, které tato  

nezávazná nabídka zaujme.   Pro mimořádně talentované  

                     jedince připravíme možnost individuálnì-on-line- 

navštěvovat fotografické semináře vedené  profesionálními  

                     lektory, kteří budou jejich tvorbu korespondenčně 

oponovat svými názory. Současně tak, předáváním   

                      osobních zkušeností. Zájemce o hlubší spolupráci obdrží 

témata k subjektivnímu zpracování.  Během jednoho  

                     kalendářního roku by mělo vzniknout ucelené  



                     autorské dílo takové výtvarné hodnoty, aby bylo schopno 

se prezentovat v prostorách galerijních, případně  

                     formou publikační. Podmínka je v počátku pouze jedna, 

naši vzájemnou komunikaci vyžaduji výhradně v  

                     českém jazyce. Není nezbytné, aby byl text lingvisticky 

bezchybný. 

                     Prozatím postačí, aby se dal rozpoznat smysl pisatelova 

sdělení.   Za vaši reakci a zájem předem děkuje... 

                                                             Petr Kanka-autor projektu        

                 

                             A T E L I É R  K 

                              Petr Kaňka 
                              Olešná 4, okr.Beroun 
                               267 64 
                              Česká republika 
                  
                              e-mail: 
                              petr.kanka@post.cz 
                              telefon: 
                              +420 721 867 463 

                                          

       

 
 

Střípky z Okénka- měsíčník, příští uzávěrka 25.10.2015                 Za 

podpory:   MŠMT ČR, MZV ČR 
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Email:c.okenko@hotmail.co.uk.                                                             

 

Vypracovala: Veronika Maresova září 2015 
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