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VÁNOČNÍ KONCERT SKLENĚNKY 
 

Koncert se Skleněnkou v Lovčicích a Městci Králové se bude týkat pouze velkého sboru. 
Malému sborečku moc děkuji za sobotní vánoční koncert v Jiráskově divadle. Jestli máte 
někdo fotky nebo natočení, tak vás o to moc prosím. 
KONCERT - Městec Králové v pátek 13. prosince od 19.00 hodin. Odjezd není od školy, ale 
od divadla v 17.30 hodin. Kdo z rodičů chce jet s námi, může. Návrat kolem 21.30 hodin před 
divadlo. Kdo chce, může si své dítě vyzvednout přímo v Městci v kulturním domě Na staré 
poště. 
KONCERT - Lovčice v sobotu 28. prosince od 16.00 hodin. Odjezd od divadla v 14.30 hodin. 
Opět s námi může jet kdokoliv. Návrat do 19.00 hod. před divadlo. Nikdo jste se neomlouval, 
počítáme se všemi.  
Mít koncertní oblečení. Máte po sobotním vystoupení u sebe.  
 
POHÁDKOVÁ AKADEMIE KLICPERKY 
Karkulka i Budulínek bude zařazen. 
ÚTERÝ 17. PROSINCE – od 17.00 do 18.00 hod. generální zkouška v Jiráskově divadle (se 
vším všudy) 
 
STŘEDA 18. PROSINCE – v 8.00 hod. a v 10.00 hod. (pro školy) v 16.00 hod. (pro veřejnost) 
Účinkující děti sraz  v 7.30 hod. Děti, které se častěji převlékají, jsou v šatně u jeviště a 
zpěváci Malého radostného Plecháčku budou v 1. B na vedlejší budově. S sebou přinést 
svačinu, pití, něco pro volnou zábavu (hry, knížku, DVD pohádky apod.). Rekvizity a kostýmy 
budou připravené již z generálky. Děti v divadle do 12.00 hodin. Sraz v divadle v 15.30 hod. 
Dříve ne!! Konec nejpozději v 18.00 hod. Děti odpoledne dostanou svačinku a pití. 
V divadle a v šatnách se chováme slušně a dodržujeme bezpečnost a pořádek!!  

ČTVRTEK 19. PROSINCE – v 9.00 hod. (pro MŠ) v 16.00 hod. a v 18.00 hod. (pro veřejnost) 
Účinkující děti sraz  až v 8.30 hod. na stejném místě jako předchozí den. Děti v divadle do 

11.00 hodin (oběd a pauza s odpočinkem). Sraz v divadle v 15.30 hod. Dříve ne!! Konec 

nejpozději ve 20.00 hod. (po ukončení představení a úklidu) Pro některé to bude časově 

náročné, rodiče zváží, i když jim vytvoříme klidné zázemí v mé třídě. Děti odpoledne 

dostanou větší svačinu a pití.  

 
     Bližší informace na tel. 775 860 713 (Pavlína Strnková) 

 


