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České divadlo pro děti
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 – určitě přijďte!
Ohlédnutí
V sobotu 10. prosince se konala Mikulášská besídka, kterou
každoročně náš spolek pořádá. Přišel nejen štědrý Mikuláš,
ale i zlobivý čert a milý anděl. Mikuláš naše děti moc chválil,
ale i trochu pokáral. Čertovi se nepodařilo odnést žádné
dítko do pekla a anděl měl pro všech více než 30 dětí
připravenou mikulášskou nadílku. A jelikož se blížily Vánoce,
tak jsme si za doprovodu kytary v rukách sympatického
tatínka zazpívali vánoční koledy. Děkujeme Báře a Petře za
organizaci, ale i všem rodičům a dětem za účast a výpomoc.
Nová ředitelka a změny v předsednictvu
Od 1. ledna je ředitelkou školy Petra Píšová, která od Radky
Bonackové přebírá organizaci všech kurzů ČŠŘ. Děkujeme a
přejeme Petře hodně elánu a trpělivosti! 
Na valné hromadě dne 26. ledna proběhne volba nové
předsedkyně a nové pokladní spolku. Členy spolku srdečně
zveme ve 20 hod. do restaurace Brandl Bräu v Ostengasse.

Všem dětem i dospělým přejeme
v roce 2017
hodně radosti z hravého učení,
vaše ČŠŘ

