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Předsednictvo v staronovém hávu
Na lednové valné hromadě bylo zvoleno staronové
předsednictvo spolku. Nově je předsedkyní Barbora
Pokorný, která má na starosti činnost a akce spolku.
Novou pokladní je Zuzana Hanyková. Do funkce
místopředsedkyně a zapisovatelky byly opětovně
zvoleny Alena Goldberg a Petra Píšová. Petra Píšová
je zároveň ředitelkou školy, jež má na starosti
organizaci pravidelných kurzů ČŠŘ. Nově zvolené
předsednictvo děkuje Radce Bonackové za tříletou
intenzivní práci ve prospěch spolku.
Ententýky dva špalíky – bylo u nás divadlo
28. ledna 2017 se díky sponzorskému daru prarodičů
Goldbergových uskutečnilo k radosti malých i velkých
diváků představení Ententýky divadla Viola. Pokud
máte tip na divadelní společnost, která by k nám
mohla zavítat nebo byste se rádi stali sponzorem
divadelního představení, ozvěte se nám e-mailem na
adresu info@ceskaskolavrezne.de. Děkujeme. 
Maškarní rej dětí z Batolátek a Hrátek I
21. února 2017 se konal pod vedením lektorek Jany a
Moniky a za přispění maminek Maškarní rej. Přejeme
všem, ať jim hravá radost vydrží i na všech dalších
setkáních v kurzech. Kurz Batolátek vede od 21.
února nově Monika Medunová v úterý jednou za
14 dní od 15:30 do16:15. Hrátky I vede i nadále Jana
Hönicke každé úterý od 16:15 do 17:15. V době
školních prázdnin se kurzy nekonají.

Hrátky II
Pomalu se chýlí ke konci druhý deseti blok kurzu
Hrátky II, který vede každou středu od 15:00 do 16:00
Petra Píšová. Poslední deseti blok bude po týdenní
pauze začínat 29. března 2017.

Aktuálně ze školních kurzů
V sobotu 11. a 25. března 2017 budou probíhat
v rámci sobotního vyučování konzultace. Cílem
krátkého rozhovoru ve třech – žák, učitel, rodič, je
ocenění úspěchů při osvojování si českého jazyka a
reálií a zamyšlení se nad případnými úskalími.
Řady školních lektorů coby asistent dočasně rozšířil
Viktor Horáček, Čech žijící již delší dobu v Řezně,
který nyní dokončuje doktorát z filosofie a zároveň
studuje doplňkové studium „Deutsch als
Fremdsprache“. ČŠŘ nabídl své zkušenosti s prací se
školními dětmi a plní si zde pedagogickou praxi.
Rodiče letošních školních dětí a rodiče, kteří zvažují
v příštím školním roce účast svého dítěte v některém
ze školních kurzů, zveme na setkání s lektory ,
ředitelkou školy a předsedkyní spolku. Schůzka bude
věnována probíhajícímu školnímu roku a plánování
roku příštího. Setkání se uskuteční v pátek 31. března
2017 od 20 hodin večer v restauraci Brandlbräu,
Ostengasse 16. Vaši zamýšlenou účast i neúčast
prosím sdělte do 27. 3. 2017 e-mailem na adresu
info@ceskaskolavrezne.de. Děkujeme a těšíme se na
setkání.

Vítání jara
Dne 25. března 2017 vás srdečně zveme na Vítání
jara, které se bude konat od 14:30 na Grieser Spitz u
soutoku řek Dunaj a Řezná. Více informací bude
následovat v samostatné pozvánce a na webových
stránkách. Svoji plánovanou účast prosím avizujte do
18.3. na e-mailové adrese info@ceskaskolavrezne.de,
abychom co nejvhodněji upravili program. Na vaše
děti i na vás se těší Bára a Petra, které akci organizují.
Děkujeme za všechny dosud došlé členské příspěvky na rok 2017 a připomínáme, že splatnost
příspěvků na tento rok byla k 31.1.2017. Rádi uvítáme nové členy i z řad prarodičů či jiné příznivce
českého jazyka a kultury. Členský příspěvek je jedna z mála finančních položek rozpočtu České školy
v Řezně, která nám umožňuje alespoň částečně plánovat naše aktivity.

Přejeme vám krásné poslední dny letošní zimy i
blížící se jaro a těšíme se na všechna setkání,
vaše ČŠŘ
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