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NOVINKY ČŠŘ 
z 20. února 2018 

 
Vážení členové spolku,  
 
od začátku roku 2018 se v České škole v Řezně událo pár věcí, o kterých bychom Vás rádi 
informovali. Dále také nahlédneme do našich připravovaných aktivit a projektů. Přejeme 
Vám příjemné počtení. 
 

Malé ohlédnutí: 
 
1. února 2018 se v restauraci Brandl Bräu uskutečnila už pátá valná hromada našeho spolku. 
Setkání proběhlo ve velmi sympatické atmosféře, děkujeme všem za aktivní diskusi a nápady. 
 
Členské příspěvky – k 31.01.2018 byla splatnost ročního členského příspěvku 35 €. Pokud jste 
tuto částku ještě neuhradili, prosíme učiňte tak co nejrychleji. Veškeré podmínky ke členství 
ve spolku najdete na našich webových stránkách v rubrice Kurzy.  
 
Na začátku února bylo rozhodnuto, že České škole v Řezně bude udělena Cena Brückenbauer 
– Stavitel mostů, v kategorii Organizace a iniciativy. Tato cena je udílena organizacím či 
jednotlivcům, kteří se aktivně podílí na zachování českého jazyka i tradic a budování 
pozitivních německo-českých vztahů. Cenu převezme Radka Bonacková, Barbora Pokorny, 
Petra Píšová a Natálie Käser 19. března 2018 v Centru Bavaria Bohemia v Schönsee. 
 
22. února zastupovala Barbora Pokorny náš spolek na tzv. „Zweiten Runden Tisch der 
Regensburger Migrantenorganisationen“, tedy setkání řezenských spolků, které byly 
vytvořeny s cílem osvojování mateřského jazyka a udržení kulturních tradic jiného národa než 
německého. Cílem tohoto setkání, organizovaného úřadem pro migraci a integraci města 
Řezna (Amt für Integration und Migration), je hlavně možnost sledovat rozvoj těchto iniciativ 
a pomoc při řešení jejich problémů. Hlavním tématem setkání byl vznik „Spolkového domu“, 
jehož prostory by mohly spolky volně využívat k setkávání, výuce a vyřizování 
administrativních záležitostí. Česká škola se rozhodla tuto iniciativu aktivně podpořit. 
 
V únoru se pod vedením nové lektorky Lucie Konfrštové rozběhl druhý deseti blok kurzu 
Batolátka. Děti se opět mohou těšit na pohybové říkanky, písničky a tvořivé aktivity. Lucii a 
všem maminkám navštěvujícím tento kurz přejeme hodně zábavy a příjemné setkávání. 



Monice Medunové, předchozí lektorce tohoto kurzu, přejeme vše krásné v rozvíjejícím se 
rodinném životě. 
 
Na kurzu Hrátky, vedeném Janou Hönicke, si děti užívají pohybových her, hádanek, básniček 
i písniček. Pomocí nejrůznějších pomůcek zapojují všechny smysly a rozvíjejí nejen svoji 
češtinu, ale učí se i spolupráci v kolektivu vrstevníků a navazují nová přátelství s českými 
kamarády. Témata hodin vycházejí z ročních období a dění kolem nás. Na poslední únorové 
úterý je naplánován Karneval. Přejme, ať se vydaří! 
 
V kurzu Předškoláci, vedeném Kateřinou Váňovou, se děti prvních deset lekcí setkávaly 
s mimozemšťany – zajímaly se o jejich vesmírné dopravní prostředky, řeč, stravu atd. a 
povídaly jim na oplátku o našem světě. V právě probíhajícím bloku pořádají výpravy do světa 
dinosaurů. Novinkou v tomto kurzu jsou dobrovolné domácí úkoly, které nenásilnou formou 
připravují děti na tuto školní povinnost. 
 
Děti ze školních kurzů se v sobotu 24. února zúčastnily natáčení medailonku spojeného s již 
zmiňovanou cenou Brückenbauer – Stavitel mostů. A mnohé z nich si v duchu této ceny česky 
dopisují se žáky – kamarády z Deutsche Schule Prag. Rodiče a děti z našich školních kurzů 
bychom stejně jako loni a předloni rádi pozvali ke konzultacím v trojúhelníku žák-rodič-učitel. 
Konzultace jsou příležitostí k zaslouženým pochvalám a možností k hledání cest, jak překonat 
případné obtíže při osvojování si českého jazyka. Konzultace se budou konat v sobotu 28. 
dubna a 12. května. Termíny konzultací bude možno rezervovat přes aplikaci doodle. 
Podrobnější informace rodiče obdrží od lektorů kurzů a mailem. 
 

Připravujeme: 
 

V říjnu 2018 si Česká republika připomene výročí 100 let od založení samostatného 
Československa. K této příležitosti se rozhodla Lucie Klárová zorganizovat pro děti od 6 let 
divadelní zpracování pověsti „O Brunclíkovi“.  Zájemci hlaste se! Projekt proběhne ve čtyřech 
setkáních a představení budeme moct „navštívit“ mj. na podzim v rámci zahájení školního roku 
2018/19.  
 
Tradiční nabídkou doplňující kurzy se stala návštěva paní logopedky.  Nabídku logopedie 
v minulých letech využilo mnoho rodin. Pokud máte zájem, kontaktujte nás a my se pokusíme 
opět oslovit maminky, které by si úkol pozvání paní logopedky a organizaci vzaly na starosti.  
 
Na webových stránkách můžete nahlédnout do nové, rozšířené rubriky s tématem 
Dvoujazyčnost, jejíž náplně se ujala Radka Bonacková. Máte-li jakékoli dotazy ohledně 
dvoujazyčnosti, obraťte se na ni. 
 
Vedle předškolních a školních kurzů nabízí Česká škola v Řezně velké množství volnočasových 
aktivit, které jsou určeny nejen návštěvníkům kurzů, ale také příznivcům a přátelům spolku. 
Tyto akce jsou mnohdy náročné na přípravu a samotnou realizaci. Vzhledem k tomu, že se 
předsednictvo musí zabývat množstvím administrativních úkonů, budeme rádi, když se z řad 
členů najdou pomocníci, kteří si vezmou zrealizovaní následujících projektů na starosti.  
Bez aktivní pomoci se následující 3 akce nebudou moci uskutečnit, a proto – spojte se 
s námi a pomozte nám je zorganizovat. Děkujeme!!!!

 



1) Vítání jara – tato akce už několik let neodmyslitelně patří k našemu spolku. Jsou vítány 
nejen děti z  kurzů, ale i přátelé a příznivci českého jazyka a českých tradic. Vrcholem 
programu je každý rok výroba vlastní Morany, kterou pak děti společně při zpěvu hází 
do Dunaje. Program je zaměřen hlavně na předškolní děti. Pokud má někdo chuť si 
vyzkoušet práci s dětmi ca. do 6 let, je vítán. Koncept projektu již existuje, rádi předáme 
dál. Vítání jara je plánováno na 14. dubna.  
 

                         
 

2) Některé děti navštěvující naše kurzy dosáhly již věku, kdy naše dosavadní nabídka 
volnočasových aktivit nestačí. Rádi bychom tedy pro děti od ca. 7 let letos poprvé 
uskutečnili Pálení čarodějnic. Tento den vždy připadá na 30. dubna. Momentálně 
hledáme vhodné místo k uskutečnění a opět pomocníky k realizaci.   

 
 

3) Již v loňském roce jsme začali plánovat víkendovou akci s názvem Hravý víkend 
s češtinou a letos bychom ji chtěli uskutečnit, a sice ve spolupráci s pražským 
sdružením Bilingualis (www.bilingualis.cz), které se na nás obrátilo. Jedná se o spolek, 
který pracuje podobně jako my – předává německý jazyk a kulturu dětem z německých 
a německo-českých rodin žijících v Praze a okolí. Členové tohoto sdružení by měli velký 
zájem uskutečnit s naším spolkem hravý víkend.  I pro tento projekt hledáme 
dobrovolníky z řad členů, kteří by se postarali o komunikaci a organizaci při plánování 
víkendu.  

                   
 
Informace o aktuálním dění můžete sledovat na našich webových stránkách, které spravuje 
Andrea Fischerová, členka našeho spolku. Na ni se můžete obracet i v případě, že potřebujete 
ověřený překlad dokumentu, neboť je přísežnou překladatelkou u Landgericht Regensburg.  
 
Přejeme Vám příjemné dny a těšíme se na Vaši aktivní účast v našem spolkovém životě. 
 

Vaše ČŠŘ 

http://www.bilingualis.cz/

