
Informace ke generální zkoušce a k Závěrečnému koncertu 

KOŤÁTKA (úterý, středa, čtvrtek) 
 

 

Generální zkouška 

Ve středu 5. 6. 2019 se uskuteční společná generální zkouška na Závěrečný koncert. Sraz dětí je v 14:30 před 
koncertním sálem hlavní budovy ZUŠ, Křtinská 673, Praha 4 – Háje. Konec zkoušky je v 16:15. 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! 
 
Úterní Koťátka – sborová hodina v úterý 4.6.2019 je nahrazena generální zkouškou ve středu 5.6.2019, úterní sbor i 

nauka z důvodu konání závěrečných zkoušek odpadají (v úterý není nic) 
Středeční Koťátka –  běžná sborová hodina ve středu 5.6.2019 je nahrazena generální zkouškou, nauka je z důvodu 

konání závěrečných zkoušek zrušena (ve středu je pouze generálka, ale na KŘTINSKÉ) 
Čtvrteční Koťátka – sborová hodina ve čtvrtek 6.6.2019 je nahrazena generální zkouškou ve středu 5.6.2019, 

čtvrteční sbor i nauka z důvodu konání závěrečných zkoušek odpadají (ve čtvrtek není nic) 
 

 
 
Závěrečný koncert 
Neděle 9. 6. 2019 v 18:00 hodin, Kostel sv. Šimona a Judy, Dušní ul., Praha 1 

 
Sraz v kostele v 16:45; 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 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. 
Koťátka zpívají jako první v pořadí, před koncertem zůstávají s námi v zákulisí. Po vystoupení děti odvedeme z pódia 
do předních řad sálu, odkud budou sledovat průběh koncertu, po skončení si je v přední části sálu prosím vyzvedněte. 
 
Koncertní oblečení:  bílý vršek (halenka, tričko, košile), černá sukně / kalhoty, bílé punčocháče, černá společenská 

obuv; chlapci mohou mít kravatu nebo motýlka 
 
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.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 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 Macasová (737 845 507) 

 

 

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


 
Poslední hodina zpívání tohoto školního roku  

 

Poslední hodina sborového zpěvu v tomto školním roce se koná v týdnu 10.6 až 14.6. Děti mohou přinést nějakou 
sladkost (koláč, ovoce apod.), budeme hrát hry a trochu mlsat. Také vyhodnotíme soutěž ve sbírání razítek, tak 
nezapomeňte sborové knížky! 

 
 
Koťátka – texty jaro 2019 
 
 
Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm! Tenhle drak má sedm hlav, pořád je z nich celý paf. 
Hlava s hlavou se mu hádá, co by která právě ráda. 
První hlava chce číst knihy, druhá spěchá na dostihy, třetí zpívá tralalala, čtvrtá by zas 
ráda spala, pátá už se vidí v kině, šestá touží po zmrzlině, sedmá hlava z toho chřadne. 
Dohodnou se, nebo snad ne? 
Každopádně, tak či tak, není snadné býti drak! 
 
 
Jablka zlatých jabloní, jablka, která nevoní, jsou jako těla bez duší, jak srdce, které nebuší. 
Jablka zlatých jabloní, jsou jako kočár bez koní, jako pár prázdných opratí, jak slova, která neplatí. 
Jablka zlatých jabloní, jablíčka, která nevoní, jsou jako města bez lidí, jak oči, které nevidí. 
Jablka zlatých jabloní, jsou jako zvon, co nezvoní, jsou jako škola bez dětí, jak píseň, která uletí. 
 
 

Na paloučku v bodláčí leží vlk a kouří lulku. Honem uskoč, chlupáčci, dej si pozor na Karkulku! 
Ona chodí do juda, každé ráno vzpírá činku. Čeká tě jen ostuda, vypráší ti kožich, synku! 
 
 
Máme doma místo psa kytku masožravou a kdo tomu nevěří, ať si vrtí hlavou. 
Sní tři párky k obědu, je to kytka cvalík, a že štěká jako pes, říkáme jí Alík. 
Na palouku u lesa cvrček v díře bydlí. Jak to u něj vypadá? Má tam stolek s židlí. 
Na stole má jablko a v něm tucet brček, když má žízeň, pije mošt, jako každý cvrček. 
 

 
V Himaláji bydlí Yetti, je to skoro na tuty. Umí sotva dvě tři věty, zato loví mamuty. 
S prakem, kyjem nebo holí, čeká na ně u nory. Jednou ranou jich pár skolí, navaří k nim brambory. 
 
 
Každý mluví tak, jak mluví, když se pustí do řečí. Žluva mluví řečí žluví, prase řečí prasečí, žluva mluví řečí žluví, prase 
řečí prasečí. 
Každý mluví, jak ho těší, jak se komu uráčí. Blecha mluví řečí bleší, tučňák řečí tučňáčí, blecha mluví řečí bleší, tučňák 
řečí tučňáčí. 
Každý mluví tak, jak umí, jak se učil odmala. Hlavně, když se dorozumí, člověk, pes i žížala. 
 
 
Mňau, mňau, mňau, mňau, mňau. Ach, ta vůně, pánové a paní, ta mě láká, musím honem za 
ní! Vůně baldriánu s kočkou zacvičí, nestačí mi na to rozum kočičí. 
Mňau, mňau, mňau, mňau, mňau. Jak tu vůni ucítím svých nosem, zapomenu, kam jdu, ba i 
kdo jsem. Vůně baldriánu s kočkou zacvičí, nestačí mi na to rozum kočičí. 
Mňau, mňau, mňau, mňau, mňau. Ta je lepší, nežli vůně jídla, letím za ní, narostla mi křídla. 
Vůně baldriánu s kočkou zacvičí, nestačí mi na to rozum kočičí. 
Mňau, mňau, mňau, mňau, mňau. A když spadnu, olížu si ránu, ach, ta vůně, vůně baldriánu! 
Vůně baldriánu s kočkou zacvičí, nestačí mi na to rozum kočičí.  
 


