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Resumé akcí + doplnění 

 
Vážení rodiče, přibližně před měsícem jsme dětem rozdali termíny plánovaných akcí pro letošní školní rok. V minulém týdnu nás 

oslovil šéfdramaturg vzdělávacích projektů České filharmonie s nabídkou spolupráce na projektu „Piknik v Rudolfinu“, kdy budou 

mít vybrané členky/vybraní členové dětského sboru možnost zazpívat si společně s Českou filharmonií pod vedením dirigenta 

Marka Ivanoviće. Proto si dovolujeme dříve předložený seznam termínů upravit a současně uvést kompletní seznam 

naplánovaných akcí. Velmi si vážíme času, který Vaše děti a Vaše rodina sboru věnuje. Koncertní oddělení dětských sborů typu 

Pražské kantilény zkouší více hodin týdně, nicméně s vědomím časového vytížení Vašich dětí jsme se rozhodli opět jít cestou dvou 

denních víkendových soustředění (viz níže) namísto trvalých změn v rozvrhu. Soustředění nám umožní účastnit se s dětmi 

výjimečných projektů nad rámec akcí školy a zahraničních zájezdů. Děkujeme! 

 

Pokud již teď víte, že se Vaše děti nemohou účastnit jednoho ze zimních jednodenních soustředění, prosíme o informaci nejpozději 

do 18. 12. 2015 na níže uvedených kontaktech.  

 

Pozn.: Nové termíny jsou uvedené tučně. Ke každé akci dětem dáváme podrobné informace. Seznam akcí i podrobné informace 

budou zveřejňovány na webu školy. 

 

Vaše MonZuzKa 

Monika Nováková: tel.: 731615370, email: monika.subito@gmail.com 

Karolína Koňaříková: tel.: 728716875, email: konarikova@me.com 

 

 

Termín Místo Poznámka 

sobota 12. 12. 2015 Komunitní centrum Matky 
Terezy, Praha 4 

vánoční koncert všech oddělení sboru Pražská kantiléna v 15 h. 
(bez rodičů a přátel jako posluchačů) a v 18 h. (se svými 
posluchači) 

úterý 15. 12. 2015 klášter sv. Anežky České společný vánoční koncert Dětského a Dívčího sboru Pražská 
kantiléna 

sobota 16. 1. 2016 ZUŠ Jižní město, zkušebna 
sboru 

jednodenní soustředění: 9:30-12:00 a 14:30-17:00 (účast na 
alespoň jednom zimním soustředění je podmínkou pro účast na 
zájezdu do Neerpeltu a na koncertu 8. 5. 2016) 

neděle 7. 2. 2016 ZUŠ Jižní město, zkušebna 
sboru 

jednodenní soustředění: 9:30-12:00 a 14:30-17:00 (účast na 
alespoň jednom zimním soustředění je podmínkou pro účast na 
zájezdu do Neerpeltu a na koncertu 8. 5. 2016) 

18. 3. – 20. 3. 2016 Bedřichov jarní soustřední (podmínka pro účast na zájezdu do Neerpeltu 
a na koncertu s Českou filharmonií), odjezd pátek v 16:15, návrat 
v neděli v 15:30 

27. 4. – 2. 5. 2016 Neerpelt, Belgie zájezd na sborový festival 

neděle 8. 5. 2016 Rudolfinum "Piknik v Rudolfinu" - koncert s Českou filharmonií 

neděle 12. 6. 2016 kostel sv. Šimona a Judy, 
Dušní ul., Praha 1 

závěrečný koncert všech oddělení Pražské kantilény 

14. 8. – 21. 8. 2016 Zámek Štěkeň letní týdenní soustředění 

 

 


