
Informace ke generální zkoušce a k Závěrečnému koncertu 

KUŘÁTKA 
 

 

Generální zkouška 
V pondělí 3.6.2019 se uskuteční společná generální zkouška na Závěrečný koncert. Sraz dětí je v 16:50 před 
koncertním sálem hlavní budovy ZUŠ, Křtinská 673, Praha 4 – Háje (pavilon A - projdete vstupní brankou, vejdete do 
budovy a dáte se dvakrát za sebou doprava, na konci dlouhé chodby pod schody najdete vstup do sálu).  
Konec zkoušky je v 17:45. Děti si přinesou pouze pití 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! 
 
Všechny běžné sborové hodiny (v pondělí, ve středu a ve čtvrtek) v tomto týdnu odpadají z důvodů konání 
generálních zkoušek jiných sborových oddělení a koncertních skupin. Hodiny jsou nahrazeny generální zkouškou 
v pondělí 3.6.2019. 

 

Závěrečný koncert 
Neděle 9. 6. 2019 v 15:00 hodin, Kostel sv. Šimona a Judy, Dušní ul., Praha 1 

 
Sraz v kostele v 14:00; PROSÍME, PŘIJĎTE VČAS!!! Pro Vaše dítě i pro celý sbor je pozdní příchod velmi rušivý. 
Sál bude pro rodiče otevřen v 14:45, začátek koncertu je v 15 hodin, předpokládaný konec nejpozději v 16 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 
 
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 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. 
 

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

 

 
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! 
 
 

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


Kuřátka – texty jaro 2019 
 
Na šišce si vítr cinká, zvoní lesem vesele. A v té šišce brouček spinká, má ji místo postele. A v té šišce brouček spinká 
(spinká), má ji místo postele. 

 
Kočka chodí proto tiše, protože má tlapky z plyše. Z plyše tlapky, hřbet jak luk, proto nenadělá hluk.  
 
Tananynky, jen se toč, uděláme kolotoč! Kolo, kolo, kolo, mlýn, já poletím na komín. Kolo, kolo, 
kolo, vlak, já poletím do oblak! 
 

Íá, íá, íá, íá. Spěchá osel s oslicí na nádraží v Rosicích. Ona vzadu, oslík vpředu, hýkají si abecedu. Ona 
vzadu, oslík vpředu, hýkají si abecedu: íá, íá, íá, í. 
 
Ježci místo ježení, soutěžili v ležení. Proleželi jeden slamník, čtyři matrace, dvě peřiny rozpíchali, peří 
lítá v zahrádce. Polštáře jsou zatím celé, zavčas vlezly pod postele, pod postele. 
 
Na tý louce zelený, pasou se tam jeleni. Pase je tam mysliveček v kamizolce zelený. 
Počkej na mě, má milá, zastřelím ti jelena. Aby se ti zalíbila kamizolka zelená. 
Počkej na mě mé srdce, zastřelím ti zajíce. Aby se ti zalíbila myslivecká čepice. 
 
Travička zelená to je moje potěšení, travička zelená to je moje peřina. Když si smyslím, na ni sednu, když si smyslím, 
na ni lehnu. Travička zelená to je moje peřina. 
Travička zelená to je moje potěšení, travička zelená to je moje peřina. Jak se z jara začne pučit, nechci já se doma 
mučit. Travička zelená to je moje peřina. 
 
Marjánko, Marjánko, Marjánko má, zavaž mi šáteček na uzle dva. Zavaž, zavaž, zavaž dítě zlatý, aby se nemohl 
rozvázati. 
Já bych Ti šáteček zavázala, jen kdyby paňmáma nebránila. Ta naše paňmáma tuze brání, že nemáš peníze, pole 
žádný. 
 
Já mám koně, vraný koně, to jsou koně mí. Já mám koně, vraný koně, to jsou koně mí. Když já jim dám ovsa, oni 
skáčou hopsa. Já mám koně, vraný koně, to jsou koně mí. 
Já mám koně, vraný koně, to jsou koně mí. Já mám koně, vraný koně, to jsou koně mí. Když já jim dám 
obroku, oni skáčou do skoku. Já mám koně, vraný koně, to jsou koně mí. 
 
Holka modrooká, nesedávej u potoka, holka modrooká, nesedávej tam.  
V potoce se voda točí, podemele tvoje oči. Holka modrooká, nesedávej tam. 
Holka modrooká, nesedávej u potoka, holka modrooká, nesedávej tam.  
V potoce je hastrmánek, zatahá tě za copánek. Holka modrooká, nesedávej tam.  
 
Okolo Frýdku cestička, okolo Frýdku cestička. A na ní se zelená, a na ní se zelená 
travička. 
Když jsem šel po ní jedenkrát, když jsem šel po ní jedenkrát, slyšel jsem tam muziku, slyšel jsem tam muziku pěkně 
hrát. 
Muzika hrála, břinkala, muzika hrála, břinkala. Moje ze všech nejmilejší, moje ze všech nejmilejší plakala. 
Muziko nehraj, nebřinkej. Muziko nehraj, nebřinkej. Moje ze všech nejmilejší, moje ze všech nejmilejší neplakej. 
 
 

 


