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Školní rok 2016/17
Úspěšně se rozběhlo všech 6 kurzů, které ČŠŘ v tomto
školním roce nabízí. Účastní se jich 38 dětí ve věku 1 až 9 let,
z toho 17 školáků. Vítáme především dokonce 9 prvňáčků!
Více informací najdete na www.ceskaskolavrezne.de
v rubrice „Kurzy“ a v rubrice „Ke stažení“.
I během školního roku rádi uvítáme nové zájemce o účast
nebo ochutnávku kurzu. Nenašli jste v naší nabídce ten
správný kroužek? Máte dotaz nebo přání? Kontaktujte nás!

Vítáme nové členy
Rodiče dětí, které navštěvují kurzy ČŠŘ, žádáme o přihlášku
ke členství ve spolku, který školu zřizuje a organizuje díky
neúnavné dobrovolné práci čtyřčleného předsednictva.
Přihlášku najdete v rubrice „Ke stažení“. Všechny nové členy
srdečně vítáme… 
Členem ČŠŘ se navíc může stát každý, kdo chce podpořit
rozvoj dvoujazyčnosti u dětí z českých a česko-německých
rodin. Členský příspěvek je 35 eur ročně.
V tuto chvíli má spolek 72 členů, z toho 25 dětí (neplatících
členů) a 47 dospělých.
Staňte se naším 50 přispívajícím členem!
Ohlédnutí
Školní rok 2016/17 jsme společně zahájili v sobotu 17. září
v divadelním sále vícegeneračního domu v Ostengasse.
Sešli jsme se v hojném počtu, popovídali si a pochutnali na
donesených dobrotách. Zlatým hřebem odpoledne byl jistě
Hurvínek s Taťuldou, Máničkou a Žerykem, kteří dětem
vysvětlili, že „je to pravda odvěká, šaty dělaj člověka!“
Klasické loutky rozesmály nejen děti, ale i rodiče, u kterých
probudily vzpomínky na dětství. – Díky Katce a Janče. 
Spolek ČŠŘ hledá

?

o dobrovolníky či lektorky na pravidelnou či občasnou
výpomoc při pedagogické práci s dětmi
Zájemci, ozvěte se nám na info@ceskaskolavrezne.de

Spolek ČŠŘ dále hledá

?

o dobrovolnici/dobrovolníka do funkce pokladní/ho
(účetnictví, bankovní konto, aktivní účast na schůzích)
o dobrovolnici/dobrovolníka do funkce předsedy/kyně
(vedení spolku, zajištění financování, reprezentace, PR)
Obě funkce budou stávajícími členkami předsednictva
Irenou Czornyjovou a Radkou Bonackovou dány k dispozici
na valné hromadě v lednu 2017. Převezměte štafetu!
Funkce ředitelky školy, kterou dosud zastávala předsedkyně
Radka Bonacková, se od ledna ujme Petra Píšová. (Ředitelku
školy jmenuje předsednictvo spolku.) Oddělí se tak funkce
předsedkyně spolku a vedení školy. Petře děkujeme za
ochotu pomoct a převzít zodpovědnost za kurzy ČŠŘ.
Zveme Vás na Mikulášskou nadílku
Koná se v sobotu 10. prosince 2016 od 14.30 hod. v budově
Mehrgenerationenhaus Regensburg, Ostengasse 29
(místnost Pilsen, 2. patro, vchod z hlavní ulice).
Zváni jsou všichni členové a přátelé ČŠŘ s dětmi od 3 let.
Mladší sourozence nechte pokud možno doma s tatínky
nebo prarodiči, program bude připraven pro 3leté a starší
děti! Vstupné: 2 eura / dítě (v hotovosti na místě).
Dopis pro Mikuláše (3 věty) pošlete do 3. prosince na
info@ceskaskolavrezne.de, texty došlé později nebudou
předány. Více na www.ceskaskolavrezne.de.
Zapište si
V sobotu 28. ledna 2017 přijede na pozvání ČŠŘ do Řezna
divadlo Viola s představením Ententýky. Jedná se o rodinné
představení plné pohádek, písniček, hádanek a her, které
putuje o jara k zimě, aby provedlo obecenstvo českým
rokem. Je určeno pro rodiče a jejich děti (a naopak), přičemž
ideální věk dětí je 4 – 9 let.
Hrát se bude od 14.30 do 16.30 hod. v budově EBW
(Evangelisches Bildungswerk, Am Ölberg 2, Bonhoeffer-Saal,
1. patro). Rodinné vstupné: 10 €.
Akce se koná díky spolupráci s EBW a daru od dědečka a
babičky Goldbergových. Předem děkujeme a srdečně zveme
vás i vaše kamarády, místní i přespolní!

Herbstlese(n) des Bohemicums in Regensburg
Auch in diesem Herbst lädt Bohemicum zu zwei Veranstaltungen ein:
Am 15. November findet um 19 Uhr in der Weinschenkvilla eine Lesung mit Tereza Boučková statt,
die aus ihrem vor Kurzem auf Deutsch erschienenen Roman Das Jahr des Hahns liest.
Am 16. November folgt um 19 Uhr im Andreasstadel ein Filmabend mit Regisseur Zdeněk Tyc, der
seinen Film Smradi (OmeU) vorstellt. Das Drehbuch dazu hat Tereza Boučková verfasst.
Beide Abende sind thematisch dem Roma-Diskurs in Tschechien gewidmet, der Eintritt ist frei.
Obojí zvládnete i bez němčiny, čtení bude česko-německé a film v češtině s anglickými titulky.
Přejeme všem dětem i dospělým pestrý podzim
a hodně světýlek každým dnem až do slunovratu,
vaše ČŠŘ
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