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Na valné hromadě členů České školy v Řezně dne 28. ledna
2016 byly zvoleny dvě nové členky předsednictva:
Alena Goldberg do funkce místopředsedkyně a Petra Píšová
do funkce zapisovatelky. V předsednictvu nadále zůstávají
aktivní Radka Bonacková coby předsedkyně spolku a Irena
Czornyjová ve funkci pokladní (na snímku zleva doprava).
Schůze předsednictva se konají cca jednou za měsíc. Naši
členové jsou zváni k účasti i spolupráci – mailujte nám !
Rodiče Prvňáčků a Školáčků (současných i nastávajících žáků
1. až 4. třídy ZŠ) zveme na setkání s lektorkami a
předsednictvem ve středu 13. dubna 2016 ve 20 hod.
v restauraci Brandlbräu. Rádi bychom se s Vámi domluvili na
organizaci a plánech na školní rok 2016/17.
Svůj (ne)zájem nám prosím hlašte nejpozději do 10. dubna
e-mailem na adresu info@ceskaskolavrezne.de.
Členy i nečleny spolku, kteří s námi chtějí oslavit konec zimy,
srdečně zveme na akci „Vítání jara“, která se bude konat
v sobotu 16. dubna 2016 od 14 hodin na Grieser Spitz u
soutoku řek Dunaj a Řezná.
Program přípraví Bára a Petra, takže se opět máme na co
těšit.  Více informací na letáčku v příloze a na webu.
Přihlašujte se nejpozději do 10. dubna e-mailem na adresu
info@ceskaskolavrezne.de.
Začal druhý 10blok kurzu „Batolátka“ pro rodiče s dětmi do
2,5 roku, kterého se účastní v tuto chvíli samí větší caparti a
který se koná cca 2x měsíčně v úterý od 15:15 do 16:00 hod.
ve Familienzentrum beim Ostentor.
Máte-li zájem se přidat, napište nám e-mail.
Nový kurz pro miminka otevřeme snad opět od září! 
Děti od 3 do 6 let mohou navštěvovat již třetí 10blok kurzu
„Hrátky“ v tomto školním roce. Kurz se koná každou středu
od 15 hod. v Mehrgenerationenhaus v Ostengasse.
Každou středu (mimo bavorské školní prázdniny) se od
15 hod. v Café Klara v Ostengasse scházejí také české
maminky. Chcete-li se seznámit a najít nové kontakty,
přijďte a mluvte česky. Café Klara je vhodné i k návštěvě
s menšími či většími dětmi, které si tu mohou hrát v dětském
koutku či v tělocvičně. – Zastavte se a dejte řeč! 

Připravujeme:
V rámci projektu „Meine Sprachen – meine Welten“ děti
České školy v Řezně spolu s naší členkou Ulrike Fügl vytvořily
7minutový film o vícejazyčnosti v Řezně očima dětí.
Film se právě dokončuje a pokud všechny zúčastněné děti i
rodiče svolí k jeho zveřejnění, můžete se těšit na jeho
shlédnutí. – Obohatí naše webové stránky, na jejichž
aktualizaci a rozšíření rovněž právě pracujeme.
Připravujeme:
V případě zájmu rodičů opět umožníme setkání s českou
logopedkou pro děti od 4 let.
Zájemce prosíme o zaslání krátké zprávy e-mailem, abychom
mohly začít nabídku připravovat. Logopedické poradenství
rádi zprostředkujeme i pro nečleny spolku!
Česká škola bez hranic letos v létě opět pořádá letní tábor
Sluňákov pro české děti ve věku od 6 do 15 let žijící
v zahraničí:
1. turnus 23. 7. – 30. 7. 2016, 2. turnus 30. 7. – 6. 8. 2016
Podrobnosti na webu ČŠBH:
http://csbh.cz/novinky/letni-tabor-slunakov-2016

Ve dnech 18. – 19. března se na Univerzitě v Řezně konala konference „Slavisch-deutsche
Mehrsprachigkeit“, na které náš spolek zastoupily Petra Píšová a Radka Bonacková příspěvkem ve
workshopu pro české pedagogy pracující s dětmi a mládeží. Další informace: http://www.uniregensburg.de/sprache-literatur-kultur/slavistik/slavisch-deutsche-mehrsprachigkeit/index.html

Oslovila nás česká doktorandka Kristýna Peychlová, která provádí výzkum týkající se Čechů žijících
v zahraničí, jejich vazeb na zemi pobytu a Českou republiku a jejich občanské angažovanosti. Jelikož
je touto dobou na pobytu v Řezně, ráda by s některými z vás udělala rozhovor.
V případě zájmu se obracejte přímo na adresu: kristyna.peychlova@natur.cuni.cz.

Der Integrationsbeitrag der Stadt Regensburg und das Evangelische Bildungswerk laden uns zur
Vernissage der Ausstellung „Organisationen der Zuwanderer in Regensburg stellen sich vor“ am
19. April um 19:00 Uhr im EBW (Alumneum, Am Ölberg 2) ein, umrahmt von dem Vortrag einer
Integrationsexpertin und einem anschließenden Empfang. ČŠŘ beteiligt sich mit einem Poster und
Infoblättern zu unseren Angeboten.

Veselé Velikonoce
a na shledanou po prázdninách!
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