
INFORMACE KE GENERÁLNÍ ZKOUŠCE A ZÁVĚREČNÉMU KONCERTU 
 

Pondělní, středeční a čtvrteční KANTILÉNKA 
(Děti z pondělní Kantilénky: Boháč Matěj, Buršíková Karolína, Cviková Markéta, Čechová Ester, Dobřichovská Anna, Majerová Andrea a 

Ester, Naumovyčová Ilona, Nguyen Bao Minh, Nováčková Eliška, Novotná Devita, Šťastná Laura, Tousson Sabrina, Zápotocká Klára) 

 
 
Ve středu 6. 6. 2018 se uskuteční společná generální zkouška na Závěrečný koncert. Sraz dětí je v 16:15 před 
koncertním sálem na pobočce Jana Růžičky 1179, Praha 4 (přízemí na straně volného prostoru se stolky). Konec 
zkoušky je v 18:00. Děti si přinesou pouze pití, malou svačinku a sborovou knížku, nepřezouvají se.  
Tato zkouška nám poskytne dostatek času na sezpívání se, zvyknutí si na doprovody nástrojů, sólové vstupy a 
dětem přinese jistotu a pohodu před koncertem. Účast Vašich dětí na této zkoušce je proto nezbytná. Děkujeme! 

Pondělní Kantilénka –  v pondělí 4. 6. 2018 odpadá sborová hodina, nahrazeno generální zkouškou 6. 6. 2018 
Středeční Kantilénka –   ve středu 6. 6. 2018 probíhá místo běžné sborové hodiny generální zkouška 
Čtvrteční Kantilénka – ve čtvrtek 7. 6. 2018 odpadá sborová hodina, nahrazeno generální zkouškou 6. 6. 2018 

 
Závěrečný koncert 
Sobota 9. 6. 2018 v 18:00 hodin, Kostel sv. Šimona a Judy, Dušní ul., Praha 1 
 
Sraz v kostele v 16:15; PROSÍME, PŘIJĎTE VČAS!!! Pro Vaše dítě i pro celý sbor je pozdní příchod velmi rušivý.  
Sál bude pro rodiče otevřen v 17:45, začátek koncertu je v 18 hodin, předpokládaný konec nejpozději v 19:30 hodin. 
 
Organizace: Rodiče pomocníci se nám přihlásí na místě v čase srazu dětí. Ostatní rodiče předají organizátorům děti 
u vstupu do sálu v předepsaný čas již v koncertním oblečení (děti se mohou případně na místě doobléct / přezout). 
Všechny věci, včetně pití, si děti odloží do určené šatny – s přechodem do šatny pomůžou „rodiče pomocníci“. 
Během koncertu sedí Kantilénka na lavicích na balkóně, rodiče si je převezmou po skončení koncertu dole v sále u 
schodiště z balkónu. 
 
Koncertní oblečení:  bílý vršek (halenka, tričko, košile), černá sukně / kalhoty, tělové punčocháče, černá 

společenská obuv 
 
Vstupné na koncert je dobrovolné, počet posluchačů je kvůli kapacitě sálu omezen na 2 diváky(!!) na jednoho 
zpěváčka (děkujeme všem za dodržení). 
 
Pokud by někdo z rodičů či prarodičů byl ochoten pomoci s organizací na místě (hlídání dětí atd.), pak bychom jej 
prosili, aby nás kontaktoval. Za každou pomocnou ruku jsme moc vděčni!  
V případě jakýchkoli dotazů či omluv pište na ivik.glaserova@gmail.com. 
Doporučujeme také sledovat webové stránky sboru www.prazskakantilena.cz, v případě ztráty tohoto dopisu tam 
naleznete veškeré informace ke generální zkoušce i k Závěrečnému koncertu. 
 
Poznámka: Pokud máte více dětí v různých sborových odděleních, může se stát, že každé dítě má vystupovat na 
koncertě v jiném čase. Pokud si přejete mít děti na jednom koncertě, neváhejte nás kontaktovat a my děti 
přesuneme tak, aby zpívaly ve stejný čas. Všechny přesuny je nutné vyřešit před generálními zkouškami! 

 
Na shledání na koncertě se těší Iva Glaserová (737 845 507) 

 

 
Poslední hodina zpívání tohoto školního roku  

 

Poslední hodina sborového zpěvu v tomto školním roce se koná v týdnu 11. 6. až 15. 6. Děti mohou přinést nějakou 
sladkost (koláč, ovoce apod.), budeme hrát hry a trochu mlsat. Také vyhodnotíme soutěž ve sbírání razítek, tak 
nezapomeňte sborové knížky! 
 

mailto:ivik.glaserova@gmail.com
http://www.prazskakantilena.cz/


Informace k pokračování ve studiu ve školním roce 2018/2019 
V příštím šk. roce zůstává stejný rozvrh sborových hodin, jako byl ve školním roce 2017/2018. 
Můžete si tedy vybrat z následujících hodin:    Pondělí: 16:45 – 18:15 (ZUŠ Křtinská) 

Úterý: 15:00 – 16:30 (ZUŠ Křtinská) 
Středa: 16:30 – 18:00 (ZUŠ J. Růžičky) 
Čtvrtek: 15:45 – 17:15 (ZUŠ Křtinská) 

 
V tuto chvíli počítáme se všemi dětmi, které v letošním roce chodily do Kantilénky. Pokud nemáte zájem, aby Vaše 
dítě navštěvovalo sbor i v příštím školním roce, prosím nahlaste nám tuto informaci do 15. 6. 2018. Pokud od Vás 
nebudeme mít žádnou zprávu, nadále s Vaším dítětem počítáme. Zápis do jednotlivých skupin bude probíhat přes 
elektronický rezervační systém již od začátku července 2018.  
Informace k elektronickému zapisování a přístupové heslo dostanou děti do svých sborových knížek. 

      
 
 
 
 

 


