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Chcete se 
spolupodílet na

dalším čísle? 
Napište nám!  

Více na 
poslední straně.



Anna Dušková
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Co tě na práci pro náš spolek nejvíc baví?

Do Řezna jsem přišla před šesti roky studovat doktorské
studium na slavistice. Řezno bylo krásné, univerzitní život
opojný. Chyběla mi tu jen swingová taneční komunita, nejen to
se zanedlouho změnilo. Ve třetím semestru se mi narodila
Tonička a mé dny začaly nabývat nových, do té doby
nepoznaných, kvalit. Nepřestala jsem s tancem ani 
s doktorátem. Postupem času ale přicházelo více aktivit.

Různorodost. Spolek se neustále snaží nabízet nejen
kvalitní přístup k češtině, ale i doprovodný program pro
krajany. V tomto roce to nebylo opravdu jednoduché,
vymyslet něco, co by se dalo uskutečnit za daných
podmínek, ale o to větší výzva byla připravit nový
koncept aktivit. Jarní stezka i Večerníčkova cesta sklidily
velký úspěch a já sama se už těším na další hru, která
tentokrát poodhalí české kořeny v samotném jádru
města.  

Jaký vítr tě zavál sem do Řezna a jak se ti tady líbí? 

Navštěvují tvé děti kurzy České školy v Řezně?

Před dvěma lety jsem převzala kurz Hrátek jako lektorka, aby
nezanikl. To jsem si ale nedovedla představit, jaké to bude, až
se mi narodí druhá dcera. Ale díky nasazení maminek, které
měly u mě v kurzu své děti a mezitím ve vedlejší místnosti
konejšily mé miminko, se mi podařilo dopracovat až k tomu, že
dnes vedu kurz Hrátek s oběma mými holčičkami. Nyní mě znají i
děti ze školních lavic, neboť sem a tam zaskakuji lektory. 
Na začátku roku jsem se také stala jednou ze členek
předsednictva.

ptala se: Andrea Fischerová  



2 Co se letos už událo
Všechny
aktuality

naleznete
také na našem

webu.

Večerníčkova cesta

12.-13. 6. 2021 se uskutečnila
dobrodružná Večerníčkova
cesta. Díky různorodým
úkolům měly děti příležitost
seznámit se při procházce
parkovou oblastí za Burg-
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weintingem s jednotlivými večerníčkovými
postavami. Mohli si zavzpomínat na večerníčky
klasické, ale i objevit inspiraci z nové tvorby. I
když se jednalo o pohádkovou tematiku,
připravili jsme cestu tak, aby zaujala děti všech
věkových kategorií. Navíc bylo místo konání
jako stvořené pro víkendovou procházku.
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Batolátka v Donauparku
Krásné letní počasí přálo setkáváním našich dětí venku.

Děti i maminky si užívaly možnosti zazpívat si české
písničky a říkanky a dokonce se i tančilo.

Zakončení a zahájení školního roku 
V sobotu 24. 7. byl hravým způsobem zakončen
školní rok 2020/21. V sobotu 18. 9. jsme zahájili
nový školní roku 2021/22.
Všichni si přejeme, aby výuka v letošním roce
probíhala v co největší míře prezenční formou, ale
po dobrých zkušenostech z loňska víme, že
případný online nás rozhodně nezaskočí. 
O aktuální situaci budeme rodiče a děti informovat
emailem nebo skrze rozdělovníky jednotlivých tříd
a kurzů informacemi od lektorek.
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Starší děti z České školy v Řezně Erika, Sylva a David se od dubna do července věnovaly projektu "Příběhy našich
sousedů", při kterém vedly rozhovor s pamětníkem moderních československo-německých dějin panem Oskarem
Georgem Siebertem. "Příběhy našich sousedů" jsou jedním z projektů neziskové organizace Post Bellum, která vytváří
sbírku Paměť národa. Celý tým bavilo jak přepisování a zpracování rozhovoru s panem Siebertem, tak rozhovor
samotný. Děti se naučily projektové práci a dozvěděly se mnohé informace ze života pamětníka, které propojily s jim
již více či méně známou historií. Slavnostní zakončení projektu se konalo 14. 9. 2021 v online formě. Na slavnostním
zakončení společné práce 16. 9. nechyběla ani koordinátorka projektu z organizace Post Bellum Adéla Břízová a pan
Oskar Siebert. O jeho pozoruhodných životních osudech vznikla rozhlasová reporáž:
https://www.pribehynasichsousedu.cz/cesko-nemecke-pribehy-nasich-sousedu/cesko-nemecke-pribehy-nasich-
sousedu-2020-2021/oskar-georg-siebert/
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Příběhy našich sousedů - zakončení
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Foto vlevo: Dospělé
osoby  jsou
koordinátorky projektu.
Vlevo Aneta Bučková,
vpravo Lucie
Konfrštová; Foto
vpravo: Dospělé osoby 
 – zleva: Adéla Břízová,
Oskar Siebert a Aneta
Bučková
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Čas strávený před obrazovkami počítačů a setkávání online jsme mohli v červnu konečně vyměnit za setkání naživo. A
protože se také (znovu)otevřely i jiné možnosti - využili jsme toho náležitě a v sobotu 26. června 2021 jsme se vydali
do galerie Kunstforum Ostdeutsche Galerie v Řezně. 
Právě probíhající výstava nemohla lépe zapadat do daných okolností. Byla nazvaná Hranice v umění a představovala
tvorbu tří českých umělců, zástupců tří generací - Toyen, Magdaleny Jetelové a Kryštofa Kintery. Ihned po vstupu 
do galerie byl každý z nás okamžitě upoután – všichni byli doslova uchváceni vysokou instalací uprostřed vstupní
auly, stejně tak zaujal i film, který zachycoval umělce Kryštofa Kinteru rovnou při tvorbě. Sledovali jsme, jak věci,
které běžně používáme, nabývají nové podoby, jak třeba ze starých baterií vzniká kostel. Každý další sál galerie nám
pak otevřel prostor k úžasu nad formou i k zamyšlení se nad obsahem. Hrubé materiály jako beton, moderní
technologie jako laser, nebo (digitální) fotografie a film, ale i grafiky a malba – velké formáty, malé formáty,
statické, v pohybu - to vše v jednom sobotním dopoledni. Šli jsme proti proudu času  - nejdříve jsme na sebe nechali
působit dílo nejmladšího z představovaných umělců Kryštofa Kintery. Pak jsme se nechali vtáhnout do projektů a
tvorby Magdaleny Jetelové, která je mimo jiné také autorkou červených kobercových sloupů, jež jsou už
neodmyslitelným znakem této galerie. Poté jsme vstoupili do prostoru, kde pozornost upoutaly zejména kresby
malířky Toyen. Nechali se inspirovat viděným a prožitým a na další část setkání jsme se přesunuli do přilehlého parku,
kde se pak tvořilo.  
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Hurá za kulturou! 
Otevíráme (hranice)!
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A komentář na závěr – bylo fajn se zase vidět, bylo fajn změnit
prostor a úhel pohledu, bylo fajn nechat se inspirovat a něco
nového zažít ... A bylo vidět, jak důležitou roli hraje umění v životě
člověka a jak se jeho prostřednictvím můžeme vyjadřovat, jak
můžeme sdílet i překonávat hranice... v prostoru, v čase i v myšlení.
A na dětech ze skupiny Čtvrťáků a Školáků, které se této výpravy
zúčastnily, to bylo vidět pořádně.
Foto a text: Lucie Klárová
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Start (nejen) středečních a
čtvrtečních školních kurzů

V týdnu po společném sobotním zahájení školního roku se rozeběhly všechny naše
kurzy. Příklad – Třeťáci:  Zahájení výuky ve středu 22. 9. 2021 bylo pro třeťáky
netradiční. Normálně je ve znamení „fasování“ školních portfolií, pracovních sešitů a
čítanek a prvního seznámení se s nimi. To všechno se v ten den stalo.

Ale... Letošní třeťáci na začátek dostali záludnou výzvu.
Z omezeného materiálu dvaceti lámavých celozrnných
špaget a deseti lepivých marschmallows měli za úkol
postavit co nejvyšší věž. V malých skupinkách zvolili
různé strategie, někteří materiál dělili, jiní ho nechali 
v původním stavu, někteří konstruovali velice rychle, jiní
si nejprve vytvářeli plány. Finální nejvyšší věž měla výšku
50 cm a stála stabilně, že kdyby v rámci úklidu nebyla
zničena, nejspíš by tam stála ještě teď. A jaký to všechno
mělo cíl, co se třeťáci na úvod školního roku naučili? Že
když před nimi stojí nějaká výzva, se kterou si neví rady,
nejlépe se vždy pokořuje ve skupině, ve spolupráci např.
se spolužáky. Třeťáky letos čeká výzev hned několik - 
Již za pár týdnů se seznámí s vyjmenovanými slovy
a hned vzápětí se slovními druhy a pádovými
otázkami. Tyto výzvy ale jistě, jako silný tým,
překonají.
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Drakiáda
Na konci září 2020 byl tématem sobotní výuky svatý
Václav. Na tabuli jsme rozdělili souvislou řadu českých
jmen a děti rychle pochopily, že jméno Václav mezi nimi
není náhodou. 28. 10. totiž slavil svátek nejen jeden
žáček naší školy, ale toto jméno nese jeden svatý, symbol
české státnosti. Jak se ale svatým stal? A proč ho jeho
bratr Boleslav nechal zavraždit? To vše se děti
dozvěděly z komiksu, který nejprve vyzdobily, a potom
seřadily. Děti si také pozorně poslechly písničku od
Jaromíra Nohavici a zjistili, co smrti následovalo a jak se
svými válečnými záměry dopadl Václavův bratr Boleslav.
Vtipnou formou jim pak celý příběh zrekapituloval náš 
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V sobotu 3. 10. 2020 v 10 hodin se konala
historicky první drakiáda z iniciativy České školy 
v Řezně. Počasí nám přálo, hezky foukalo, a tak se
na louce v Brandlbergu vzneslo celkem 10 draků.
Nejprve jsme se přivítali, řekli si pár říkanek
souvisejících s podzimem, pak si každý namaloval
svého draka - od rozesmátých obličejů 
přes medvídka až ke klaunovi. Po pořádném
rozlétání se následovala soutěž o nejvyšší let.

Sv. Václav

český lev, další symbol české
státnosti, kterého děti znají
už z předchozích let. 
Na závěr se děti shodly, že
válka, kterou s Německou
říší podstoupil král Boleslav
a kvůli které nechal bratra
zabít, byla zbytečná. Děti si
byly jisté tím, že dnešní
přátelské vztahy České
republiky a Německa jsou
zcela zásadní a je zapotřebí
zachovat MÍR - stejně jako
tomu kázal sv. Václav.
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Výročí pádu železné opony v roce 1989 jsme si s dětmi (i
rodiči) připomněli různými způsoby – uskutečnili jsme 4 akce. 

Podzim 2019 - 30 LET SVOBODY

1)    Workshop se staršími dětmi
Říjnového workshopu Radky Bonackové
se zúčastnilo několik starších dětí a jejich
prvním úkolem bylo udělat rozhovor 
s rodiči či s dalšími příbuznými o tom, jaké
to bylo žít před rokem 1989. Diskutovalo
se o tématech jako železná opona, 
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svoboda pohybu, osobní
statečnost, nucený exil,
nemožnost volby,
demokracie, odboj atd.
Děti zvažovaly i to, co
znamená svoboda pro
ně osobně a co by byly
případně ochotné
udělat pro svobodu
svou nebo svých
blízkých.

2)    Interaktivně o historii
Do listopadové sobotní výuky si děti
mohly přivést své německé kamarády a
interaktivní projekt pro ně připravili
umělečtí hosté Romy Dins a Sabbtai
Tuysserkanik. Tématem byla nedávná
historie České republiky, resp.
Československa a Německa. .
Pozastavení se nad tím, jaké změny
přinesly události v roce 1989 -
Sametová revoluce a pád Berlínské zdi.
Za podpory lektorek Lucie Klárové,
Petry Píšové a Lucie Konfrštové se
podařilo pro 37 dětí vytvořit nevšední
sobotní setkání. 
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4)    Vzpomínková bohoslužba
V neděli 17. LISTOPADU 2019 jsme v kapli sv. Václava 
v Aschachu (u Lappersdorfu) uspořádali bohoslužbu, kterou
pro nás sloužil evangelický kněz a náš krajan, pan Petr
Chamrád. Do své bohoslužby zakomponoval kázání, které 
ve své farnosti v Písku přednesl několik málo dní po
dramatických demonstracích v Praze v listopadu 1989,
kterých se účastnil. 
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3)    Občan Havel 
v Řezně 

Ohlédnutí za podzimními akcemi minulých let
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Výlet do Plzně
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V sobotu 30. 11. 2019 jsme jako velká skupina rodičů a dětí vyrazili
vlakem do Plzně. Prvním bodem programu byly pracovní listy, které děti
i rodiče vyplňovali již ve vlaku. Z jakých filmů jsou například hlášky "A
chčije a chčije!" či "Zavřete oči, odcházím."? Po Plzni jsme se pohybovali
městskou hromadnou dopravou a první cesta nás zavedla do divadla
Alfa na prohlídku do zákulisí a na představení "Umanutá princezna".
Skupinka některých starších dětí navštívila výstavu "Na podzim padá listí
a komunisti". Poté jsme se vydali na vánoční trhy a do restaurace 
na společnou večeři. Přespali jsme v příjemném hotelu Roudná a večer
se protáhl při sledování dalšího dílu Star Dance a povídáním nad
pozdním sběrem Jarmila (souvislost pochopí jen ti, kteří se napili). V
neděli 1. 12. 2019 jsme brzy ráno přejeli do Techmanie a v 17:44 už zase
vystupovali z vlaku na nádraží v Řezně.

Ohlédnutí za podzimními akcemi minulých let
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Každý rok slavíme Mikuláše 
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2019
(školní
kurzy):

2019 
(předškolní

kurzy):

2018:

2015:
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Náčelník Sokola u nás
Speciálním hostem jedné z listopadových sobot v roce 2018 byl tatínek
jednoho našeho žáčka, Luděk Nejedlý, náčelník Sokola v Lysé nad Labem.
V autentickém sokolském kroji provedl děti českou historií - od úsvitu
Čech po založení první republiky - a tématem byly i všechny české
symboly a erby. Prostorem se mj. rozezněly fanfáry z pochodu "V nový
život" od Josefa Suka z r. 1919, které slouží jako Sokolská hymna.
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Česká škola v Řezně byla z 900 zájemců vybrána jako
jedna z 63 organizací, které se prezentovaly 
na Veletrhu spolků a nadací. Akce se oficiálně jmenovala
1. Regensburger Stifter Tag – 1. Regensburger
Engagement Messe a konala se v neděli 24. 9. 2017 
v Continental Aréně od 11 do 17 hodin. 

Veletrh spolků a nadací
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Přijměte pozvánku na několik akcí pořádaných Českou školou v
Řezně, které by se měly konat do konce letošního kalendářníhoroku. O přesném termínu konání a podrobnějších informacích
budete zpraveni prostřednictvím mailu či na webových stránkách.

Během dvou hodin online přednášky vás seznámí logopedka Michaela
Voldřichová s tím, jak a kde se správně tvoří a vyslovují jednotlivé hlásky
českého jazyka.  Předvede vám jednoduché hry na podporu správné
výslovnosti, rozvoj řečových dovedností a poslechu. Pokud si následně
všimnete nějakých nesrovnalostí u svého dítka, budete mít možnost
objednat se na půlhodinovou osobní konzultaci při její navazující
návštěvě v Řezně.
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Logopedka
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Vydejte se městem na místa, kde se prolíná česká a
německá historie. Vydejte se městem hledat
odpovědi na otázky, jejichž tajenka vás dovede 
k malé odměně. Interaktivní kvíz budete moci
realizovat v čase a s lidmi dle vlastního výběru. 

Po stopách české historie v Řezně
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I letos se za dětmi z kurzů ČŠŘ
chystá Mikuláš se svým
doprovodem, těší se na jejich
básničky či obrázky. Vzhledem k
obtížně předvídatelným opatřením
plánuje nachystané balíčky předat
dětem  přímo v předškolních i
školních kurzech. 
 

Mikuláš

Pozvánky z domova i ze světa

Antonín Dvořák

Děti ze školních kurzů budou mít možnost
seznámit se formou interaktivní hudební dílny 
s osobností Antonína Dvořáka ku příležitosti
180 let od data jeho narození. Dílnou děti
provede v době jedné ze sobotních výuk
hudební pedagožka Martina Gutenberger.
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 -> Neváhejte nám poslat krátké 
příspěvky s fotografiemi!
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