Takto vypadal náš rok 2016
Leden
Naše webová stránka zazářila v novém designu.
Duben
- 8. dubna se konala první valná hromada našeho spolku, byla zvolena nová druhá předsedkyně.
- 23. dubna jsme oslavili Mezinárodní den knihy - večerem s českými knížkami v místě konání našich
kurzů, v EKiZ Stuttgart. Poté, co jsme se všichni posilnili orientální čočkovou a barevnou písmenkovou
polévkou, malé i velké děti napjatě poslouchaly předčítání příběhů ze svých přinesených oblíbených
českých knížek.
- Spolek pozval Simonu Barazi s jejími studenty z katedry slavistiky univerzity v Tübingenu do
Stuttgartu - 24. dubna předvedli v divadle La Lune divadelní hru v češtině, "Ažura".
- Nová členka předsednictva spolku Andrea Numsen odcestovala do Mnichova. Po návštěvě v
Českém centru za účelem možné spolupráce se Andrea v Literárním domě setkala s Przemkem Wund
ze spolku "Ahoj Nachbarn". Tento plodný den uzavřelo autorské čtení s Terezou Boučkovou a Pavlem
Kohoutem.
Červen
- Členky představenstva našeho spolku Alena Leja-Hild a Andrea Numsen byly v pátek 24. června
2016 na Ministerstvu vnitra hosty slavnostního předání cen při žákovské soutěži „Sousedé na
východě“ organizované Minsterstvem vnitra a Ministerstvem kultury, mládeže a sportu ve Stuttgartu.
Červenec
- Členky představenstva spolku Alena Leja-Hild, Andrea Numsen a Michaela Jopková se vzdělávají v
oboru spolkové činnosti a zůčastnily se školení ve Volkshochschule Stuttgart.
- 24. července jsme společným piknikem v městském parku ukončili školní rok.
Srpen
- Lektorka kurzů Jana Murasová se začátkem srpna v Praze zůčastnila VIII. Mezinárodní konference
českých škol bez hranic a spolupracujících institucí.
Září
- Nový školní rok jsme zahájili s novými přepracovanými smlouvami. Rozšířili jsme nabídku kurzů o
novou skupinu pro 3-4 leté děti, platby kurzovného nyní probíhají měsíčně.
- Spolek na všechny své akce nechal vyrobit zbrusu nový transparent.
Říjen
- 23. října nás ve Stuttgartu navštívil krteček! Za hojné účasti Čechů i Nečechů jsme strávili výborné
filmové a informační odpoledne s českými dobrotami a specialitami a plné zajímavých setkání.
Prosinec
- 11. prosince jsme pozvali Mikuláše, který nás v doprovodu čerta a anděla poctil svou návštěvou, jak
se to v české tradici patří. Za klavírního doprovodu jsme si také všichni zazpívali vánoční koledy.
- 12. prosince měl náš spolek 2. narozeniny!

