
PRAŽSKÁ KANTILÉNA – DĚTSKÝ SBOR 
zájezd na soutěž do belgického Neerpeltu 

 

Milí rodiče, 

jak zřejmě víte, Dětský sbor Pražská kantiléna dostal na podzim pozvánku odborné poroty belgického 

sborového festivalu v Neerpeltu (www.emj.be – na webu je sekce psaná dokonce i v češtině). Jedná se 

o jedno z nejprestižnějších setkání mladých hudebníků do 25 let v Evropě, které má v současnosti za 

sebou již 60 ročníků. Na festivalu nás čekají soutěžní i nesoutěžní koncerty, zajímavé workshopy a 

setkání s vynikajícími sbormistry i sbory. Pro další práci sboru podobnou zkušenost nelze vyvážit 

zlatem, protože taková událost je pro nás velkou motivací a současně inspirací do budoucí práce. 

Moc Vás prosíme o vyplnění přihlášky (nejpozději do 1. 3. 2016). 
Jsme si vědomi toho, že současná situace v Evropě může nabádat k opatrnosti, pro kterou máme 

pochopení. Je však potřeba vzít v potaz, že média prezentují jen dílčí část světových událostí a kromě 

snahy o informování sledují zejména vlastní sledovanost a zisky. Neerpelt je malé a klidné město 

umístěné zcela mimo podzimní události v Bruselu (kam se na výlet vydávat nebudeme) i daleko od 

velkých měst. Odborná rada festivalu rovněž vydala stanovisko, podle kterého Neerpelt ani jeho okolí 

nečelili podobným rizikům v minulosti a nečelí ani v současnosti. Pokud bychom spatřovali v cestě 

jakékoliv bezpečnostní riziko, děti (a potažmo ani sebe) bychom za žádnou cenu takovému nebezpečí 

nevystavili a zájezd bychom zrušili. 

 

Odjezd: čtvrtek 28. 4. 2016, sraz v 05:15 v ZUŠ, odjezd v 05:30. 

– Ve čtvrtek nás čeká večerní koncert v německém městečku Mönchengladbach, současně se chceme 

vyhnout cestování přes noc, proto vyrážíme v tak brzkou ranní hodinu.  

Příjezd: pondělí 2. 5. 2016 mezi 18:00 a 19:00 k ZUŠ 

 

Cena: 2.500,- Kč (zahrnuje celodenní stravu od pátečního oběda, ubytování, cestovní pojištění a výlet 

na lodích v Ghentu, nezahrnuje kapesné - to však děti budou potřebovat pouze na nějakou drobnost či 

mlsku) 

Pokyny k platbě, tedy termín, číslo účtu a variabilní symbol dětem rozdáme v polovině března. 

 

!!! Prosíme, zkontrolujte platnost cestovního dokumentu dítěte – pasu či občanského průkazu!!! 

 

Předběžný harmonogram:  

 Čt 28. 4.: ráno odjezd, v podvečer zkouška, večer koncert s místním sborem (cesta autobusem 

trvá cca 9 hodin), ubytování v rodinách 

 Pá 29. 4.: přejezd do Neerpeltu se zastávkou v Roermond, ubytování, zahájení festivalu atd. 

 So 30. 4. a ne 1. 5.: soutěž a festivalové koncerty a workshopy; přesný harmonogram festivalu 

pořadatel zatím nezveřejnil. Jeden z uvedených dnů využijeme pro výlet do Brugge a Ghentu.  

 Po 2. 5.: Po snídani přejezd do ČR, cesta trvá cca 10 hodin, na cestu dostaneme od pořadatelů 

obědový balíček  

 Detailní informace k zájezdu dostanou děti na začátku dubna. 

 Spát budeme v malebném „sborovém“ městečku v bungalovech po malých skupinkách. Je 

potřeba počítat s tím, že děti budou s sebou potřebovat spacák (TEPLÝ, ne letní typ 

spacáku!), z vlastní zkušenosti doporučuji spacák s tzv. „komfortní teplotou“ okolo 0–

5°C.  
 

V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek nás prosím neváhejte kontaktovat: 

 

Monika Nováková – tel. 731 615 370, mail: monika.subito@gmail.com 

Karolína Koňaříková – tel. 728 716 875, mail: konarikova@me.com 

Zuzana Drtinová – tel. 731 171 109, mail: zus.krtinska@volny.cz 
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Prosíme o vyplnění a odevzdání do 1. 3. 2016. 
 

 

DĚTSKÝ SBOR PRAŽSKÁ KANTILÉNA 

Závazná přihláška na zájezd na soutěž do belgického Neerpeltu 
 

Souhlasím s účastí svého dítěte:  

na zájezdu Pražské kantilény do Neerpeltu ve dnech 28. 4. – 2. 5. 2016. 

 

Datum narození dítěte: ………………………………………………………………………………………… 

 

Rodné číslo dítěte:……………………………………………………………………………………………… 

 

Mobilní telefon rodičů:……………………………………….………………………………………………… 

 

Mobilní telefon Vašeho dítěte:………………………...………..……………………………………………… 

 

Adresa: ………………………………………………………………………………………………………… 

(pokud je jiná, než jste uvedli do přihlášky do Bedřichova) 

 

Číslo cestovního dokladu (pas či OP): ……………….…………………...…………………………………… 

 

Léky, alergie, zdravotní problémy atd.:……………………………………………………………………...… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Jiný typ stravování (vegetarián, alergie na potraviny, spec. dieta):…..…………...…………………………… 

 

Poznámka, připomínka: ……………………………………………………………………………………… 

 

V Německu budeme po koncertě 28. 4. přespávat v rodinách, zakroužkujte prosím možnost, která by Vám 

nejvíce vyhovovala: 

a) mohu spát v rodině sám/sama 
b) v rodině budu spát jen ve dvojici 
c) sám/sama budu v rodině spát jen, pokud nebude jiná možnost  

 

 
V Praze dne…………………………………………..    Podpis zákonného zástupce…………………… 


