Zpráva předsedy o činnosti ČKZ
6/2017-5/2018
pro valnou hromadu 25. 5. 2018
Český klub Zürich má aktuálně 36 členů.
Ve čtvrtém roce své existence jsme se pokračovali ve své činnosti se zaměřením na akce pro děti a
snažili se více rozšířit fokus na akce pro dospělé.
Ráda bych stručně shrnula jednotlivé oblasti a konkrétní činnost ČKZ v tomto období od poslední
valné hromady, tj. od června 2017 do května 2018.
1. Provoz webové a facebookové stránky
Jednou z našich priorit je informovat o dění kolem české kultury ve Švýcarsku, zejména v našem
regionu. Náš web www.ceskyklub.ch i facebookové stránky pravidelně aktualizujeme, informujeme o
našich akcích a o zajímavostech z dostupných zdrojů. Dostáváme také informace od spřízněných
krajanských spolků.
Pravidelně jednou měsíčně rozesíláme emailový zpravodaj, celkově již 46. vydání. V našem adresáři
je v současnosti více než 290 adres. Facebooková stránka ČKZ má dnes více než 370 fanoušků.
2. Školní rok v České škole
Již čtvrtý školní rok probíhá výuka v prostorách Kopfholzschule v Adliswilu ve středu odpoledne.
32 dětí od 1. ročníku školky až po pátou třídu se pravidelně účastní výuky v 5 skupinách. Školné za
výuku vybírá klub ve dvou splátkách.
Vyučovaly Alena Pajasová, Emílie Benglová, Martina Kalina, Tereza Cloughesy, a Pavlína Futera, na
místo které od dubna nastoupila Helena Kubějová.
Výuku provázel výběr a nákup učebnic, pracovních sešitů a dalších materiálů, z velké části v ČR.
Výukové materiály a hry jsou podstatnou částí nákladů hrazených ze školného.
Na základě naší akreditace od Bildungsdirektion Kantonu Zürich je naše škola uznána jako HSK.
Dětem od druhého ročníku tak učitelky udělují známku z češtiny na švýcarské vysvědčení.
3. Česká Předškolka
Od srpna 2017 převzal ČKZ provoz Předškolky. Ve třech skupinách vyučovaly učitelky Alena
Pajasová, Emílie Benglová, Martina Kalina, Petra Slavíková a Pavlína Futera, na místo které od dubna
nastoupila Helena Kubějová.
Výuky se účastnilo 25 dětí. Předškolka úzce spolupracuje se Spielgruppen Kuckuck, organizovanými
Reformierte Kirchgemeinde Adliswil. Vznikají tu společné projekty jako návštěva místní knihovny,
společná školení učitelů, charitativní oběd pro seniory, den otevřených dveří a podobně.
Školné za výuku vybírá klub ve třech splátkách.
4. Česko-slovenská Krabbelgruppe
Působnost skupinky maminek s nejmenšími dětmi se posunula tak trochu do virtuální roviny. Založili
jsme Facebookovou stránku s totožným názvem, kde si maminky dětí individuálně domlouvají setkání
v herně nebo kavárně nejčastěji v místě bydliště.
5. Kulturní akce
BUCHbude
14. června 2017 ČKZ proběhlo slavnostní otevření české pouliční knihovny v Adliswilu, které
zrealizoval a financoval ČKZ ve spolupráci se školou Kopfholz za podpory MZV ČR. České knížky
pro děti i dospělé darovala řada jednotlivců a velký knižní dar se nám podařilo získat od nakladatelství
Euromedia. (více než 100 knížek).

Za první rok jejího provozu můžeme konstatovat, že česká knihovna se těší velkému zájmu české
krajanské veřejnosti. Knihy si půjčují děti i dospělí. Knihovna tak oživila další rovinu sdílení české
komunity.
DIVADLO
Český klub v tomto školním roce pořádal 3 divadelní představení pro děti.
Divadlo Kampa – 29. října 2017
dopolední představení Honza a lesní skřítek - od 2 let
odpolední představení Škola malého stromu - od 6 let
Divadlo Navlnce : Tygříkovo štěstí – 26. května 2018
Organizovali jsme tři rodinné víkendové akce:
Sportovní odpoledne s přenocováním v Pfadiheim Kilchberg 4. - 5. 11. 2017 se soutěžením,
loutkovým divadlem a noční bojovkou.
V lednu pak (12. - 14. 1.) proběhl lyžařský víkend v Mörlialp.
Březen jsme si zpříjemnili karnevalem v Horgenu 10. 3., plném her, soutěží, sportování a balónků.
K naší velké radosti se rozrostly také kulturní akce pro dospělé
Literární večer s Evou Turnovou, jsme pořádali 15. května 2018 ve spolupráci s Univerzitou Zürich
a Besedou Svatopluk Čech
Předvánoční bazárek s vůní skořice proběhl v Adliswilském Haus Brugg 18. listopadu 2018 ve
spojení s logopedickou poradnou Mgr. Dominiky Kiene, které využilo (samozřejmě spolu s rodiči) 6
dětí.
Workshop pečení kváskového chleba se uskutečnil 14. dubna 2018 v Haus Brugg v Adlswilu.
Přednášela a mnoho chlebů upekla Petra Ondrčková
Degustace vína ve vinárně Weinauslese v Kilchbergu pomohla zorganizovat naše členka Markéta
Zöllner. Uskuteční se 31. května 2018 (krátce po valné hromadě)
Mikuláš
ČKZ organizoval pro děti 5.a 6. 12. 2016 Mikulášskou nadílku v Předškolce a České škole.
Přespávání pro děti z České školy na statku Tüfihof v Adliswilu
Na začátku školního roku proběhlo přenocování na Tüfihof v Adliswilu, organizované učitelkami
české školy, které sloužilo jako poznívací akce pro děti České školy. Akce byla provázena řadou her,
peřením buřtů v indiánském Tee-pee, zpíváním s kytarou a čtením pohádek.
České čtení pro děti
V tomto školním roce proběhlo jedno setkání nad českou knihou ve veřejné knihovně v Sihlcity v
Zürichu. Čtení se ujala Alena Pajasová.
Noc s Andersenem
Letos podruhé se ČKZ připojil k tradiční Noci s Andersenem, tentokrát s tématem Povídání o pejskovi
a kočičce. 29 dětí přespávalo v Pfadiheim Horgen z pátku 7.dubna na sobotu 8. dubna. O program a
stravu se postarali společnými silami Alena Pajasová, Romana Fuhrer, Lenka Semecká, Helena
Kubějová, Petra a Honza Bulánkovi a Františka Ellie Senková.
Společný výlet pro členy ČKZ
Výlet vlakem na Jungfrau byl určitým high-lightem, neboť jsme při něm dosáhli nadmořské výšky 3
466 m. Uskutečnil se v neděli 1. řijna 2017 za účasti 48 dospělých i dětí. Organizačně velmi příjemná
akce, kde jsme díky včasné rezervaci měli samostatný vagón ve vlaku i vyhrazené oddělení v
restauraci na oběd. Opravdu nezapomenutelná akce, počasí nám přálo, takže jsme viděli celé okolní
Alpy jako na dlani.

6. PLÁNY DO BUDOUCNA
Připravujeme další školní rok v České škole i Předškolce. Plánujeme další termíny divadelních
představení pro děti, českého čtení pro děti, literární večery pro dospělé a řadu dalších akcí.
Ráda bych využila příležitosti a poděkovala všem, kteří se na přípravě a realizaci všech jmenovaných
akcí zúčastnili. Myslím, že můžeme být hrdí na výsledky naší práce pro českou krajanskou komunitu.
Alena Pajasová
předsedkyně ČKZ

