
MILÉ DĚTI, DRAZÍ RODIČOVÉ 

Blíží se nám vánoční svátky a s nimi čas, kdy mohou děti předvést, co se naučily. Díky tomu, že na 

naše víkendové soustředění na chatě Lípě přijely skoro všechny děti, nacvičili jsme téměř celý 

program již tam. Tímto velmi děkujeme všem rodičům, že dávají scholce prioritu a obětují své síly, čas 

a organizační um , aby si děti při záplavě učení, kroužků a jiných povinností na scholku našly čas. 

Děkujeme, že je podporujete, moc si vaší důvěry vážíme a vynasnažíme se ji nezklamat.  

Teď je ale nutné v úsilí ještě chvíli vytrvat, abychom toto dílo společně dotáhli do zdárného konce. Je 

třeba nacvičit přednes, sóla, flétny, sezpívat děti s kapelou, tak aby výsledek stál za to a těšil jak malé 

zpěváčky, tak i jejich posluchače. Proto prosíme, abyste děti přivedli na všechny plánované koncerty a 

také na sobotní generálku. Doufáme, že vám ten nabitý sváteční harmonogram aspoň trochu 

vynahradí více volna v lednu příštího roku.  

A TADY MÁME PŘEHLED – CO, KDY, KDE A JAK                                                                                                                      

čtvrtek  20.12.2019  poslední předvánoční zkouška, prosím přijďte  

úterý    25.12.2018   9:30 sraz v salce, zpíváme na mši sv. v 10:00 

čtvrtek  27.12.2018  zkouška není - prázdniny 

sobota  29.12.2018  10:00 - 11:30 generálka v salce, můžete přinést cukroví,  

komu ještě nějaké zbude  

neděle  30.12.2018  11:00 zpíváme vánoční pásmo po „desátové“ mši sv. 

(pozn. 3královí koledníci si přinesou oblečení, na začátek 

mše sv. půjdou v průvodu) 

čtvrtek  3.1.2019  zkouška není!!! 

neděle  6.1.2019  16:00 tříkrálový průvod z náměstí TGM, držte se prosím  

v čele průvodu, v Trisii poté budeme vystupovat s naším 

vánočním pásmem, tak ať nedojde k zbytečným  

časovým prodlevám 

čtvrtek  10.1.2019  zkouška není (z důvodu trvající 3králové sbírky) 

neděle  13.1.2019  9:30 sraz v salce, zpíváme na mši sv. v 10:00 – zakončení  

     3králové sbírky (koledníky opět prosíme v 3královém  

     oblečení) 

čtvrtek  17.1.2019  zkouška 

čtvrtek  24.1.2019  zkouška 

čtvrtek  31.1.2019  „vilijovka“ (v pátek 1.2. pololetní prázdniny) 

čtvrtek  7.2.2019  zkouška 

neděle  10.2.2019  9:30 sraz v salce, zpíváme na mši sv. v 10:00 

              

Na společné koledování se moc těší Eva, Roman, Petr, Michal a Donia. 
 

Kontakty: 

Eva Bubová  tel 702 204 829  eva.bubova@email.cz 

Roman Buba tel 608 042 223  roman.buba@trz.cz 

Petr Čala tel  604 378 555  petr.cala@post.cz  
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