
Informace ke generální zkoušce a k Vánočnímu koncertu 

KUŘÁTKA 
 

 
Generální zkouška 
V sobotu 24.11.2018 se uskuteční společná generální zkouška na Vánoční koncert. Sraz dětí je v 12:25 před 
třídou hudební nauky hlavní budovy ZUŠ, Křtinská 673, Praha 4 – Háje (pavilon D - projdete vstupní brankou, 
za recepcí se dáte doleva, projdete dlouhou chodbou, na jejímž konci opět zahnete doleva a vydáte se po 
schodech do 1. patra).  
Konec zkoušky je v 13:15. Děti si přinesou pouze pití a sborovou knížku, nepřezouvají se.  
Tato zkouška nám poskytne dostatek času na sezpívání se a dětem přinese jistotu a pohodu před koncertem. 
Účast Vašich dětí na této zkoušce je proto nezbytná. Děkujeme! 
 

 
Vánoční koncert 
Čtvrtek 6.12.2018 v 18:00 hodin, Kostel sv. Šimona a Judy, Dušní ul., Praha 1 
 
Sraz v kostele v 17:00; 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 cca v 19 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. Všechny věci (včetně pití) si děti nechávají u 
rodičů. Prosíme, nic s sebou dětem nedávejte, děti nemají k dispozici šatnu a ve velkém množství si lahvičky a 
batůžky pletou a zapomínají, kam si je odložily. 
Kuřátka zpívají jako první v pořadí, před koncertem zůstávají s námi v zákulisí. Po vystoupení děti odvedeme 
z pódia rovnou do sálu, kde se usadí v pro ně rezervované řadě a sledují zbytek koncertu. Je vhodné, abyste i 
s dětmi setrvali do konce koncertu a nerušili svým odchodem další sborová vystoupení. 
 
Koncertní oblečení: bílý vršek (halenka, tričko, košile), černá sukně / kalhoty, bílé punčocháče, černá 

společenská obuv; chlapci mohou mít kravatu nebo motýlka; v sále je teplo 
 
Vstupné na koncert je dobrovolné, počet posluchačů je kvůli kapacitě sálu omezen na 2-3 diváky na jednoho 
zpěváčka. 
 
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 zus.krtinska@volny.cz nebo ivik.macasova@gmail.com. 

Doporučujeme také sledovat webové stránky sboru www.prazskakantilena.cz, v případě ztráty tohoto dopisu 
tam naleznete veškeré informace ke generální zkoušce i Vánočnímu koncertu. 
 

Na shledání na koncertě se těší Iva Macasová (737845507) 
 
 

 
Organizace výuky v týdnu 3.-7.12.2018 
Pondělní a středeční Kuřátka mají výuku dle běžného rozvrhu, čtvrteční hodina Kuřátek je z důvodu konání 
koncertu zrušena. 
 
 

Poslední hodina zpívání tohoto roku 
Poslední hodina sborového zpěvu před Vánočními prázdninami se koná v týdnu 10.12. až 14.12. Děti mohou 

přinést nějakou sladkost (cukroví, ovoce apod.), budeme hrát hry, zpívat koledy a trochu mlsat.  
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Kuřátka – texty zima 2018 
 
Vzhledem k tomu, že doba na nácvik vánočního repertoáru je relativně krátká, oceníme, pokud s dětmi občas 
texty doma projdete a procvičíte. Je důležité, aby se děti na podiu cítily bezpečně a měly potřebné 
sebevědomí. Vaše podpora děti motivuje a více si pak koncert užijí. 
 
 
A B C D auto jede, veze náklad těžký. Ten, kdo řídit nedovede, ať si chodí pěšky.  
A B C D auto jede, do zatáčky sviští. Kola skřípou, motor kvílí, brzda z kopce piští. 
 
Cinky-linky, cinky-linky, jede tramvaj Kateřinky. Cestují v ní panenky na strakaté jízdenky. Cestují v ní panenky 
na strakaté jízdenky. 
Cinky-linky, cinky-linky, jede tramvaj Kateřinky. Cestují v ní plyšáci: méďa, pejsek, ušáci. Cestují v ní plyšáci: 
méďa, pejsek, ušáci. 
 
Letím, letíš, letíme, kam – to ještě nevíme. Na Aljašku, do Afriky, hledat zlato, trhat fíky. Letím, letíš, letíme, 
kam – to ještě nevíme! 

 
Za stodolou u lesíčka slyšel Míša houkat sýčka. Řekl strýček: „Kdepak sýček! To 
jede vlak z Ouholiček, to jede vlak z Ouholiček.“  
 
Stojí vrba košatá,hej hej koleda, na ní koza rohatá, hej hej koleda. 
Přišel tě k ní kmotr vlk, hej hej koleda, natahuje na ní krk, hej hej koleda. 
„Paní kmotra, pojď dolů“, hej hej koleda. „A já dolů nepůjdu“, hej hej koleda. 
„Ty máš velký zubiska“, hej hej koleda, „natáh´ bys mi kůžiska“, hej hej koleda. 

 
 
Jak jsi krásné, neviňátko, vprostřed bídy, nebožátko! Před Tebou padáme, dary své skládáme. 
Já Ti nesu dvě kožičky, by zahřály Tvé nožičky, já zas trochu mlíčka, by kvetla Tvá líčka. 
Já Ti nesu veselého beránka ze stáda svého, s ním si můžeš hráti, libě žertovati.  
A co my ti, nuzní, dáme? Darovati, co nemáme? My Ti zadudáme, písně zazpíváme. 
 
 
 

 


