
Přehled zkoušek a akcí  /    prosinec  2012/               

                                                

_____________________________________________________________________________________                                  

Datum, hod                     Akce                                                                                            Poznámka 

 

4.12       út  16 – 18 h             zkouška sboru  /  sborový zpěv, 

                                                                           herecká a pohybová průprava/                      SVČ ATLAS  zrcadlový sál/ 

6.12      čt   16 – 18 h               zkouška sboru sborový zpěv, 

                                                                           herecká a pohybová průprava/                      SVČ ATLAS  /zrcadlový sál/ 

8.12    so      9 -12 h                                   sobotní     soustředění         SVČ ATLAS / hudebna / 

 

11. 12  út   16 – 18 h            zkouška sboru / sborový zpěv,hlasová výchova/                   SVČ ATLAS  /hudebna/ 

13. 12   čt  16 – 18 h             zkouška sboru   / hlasová vých., sborový zpěv/             

                                                                                herecká a pohybová průprava/                SVČ ATLAS  /hudebna/ 

15.12  so   9-12 h                                       sobotní  soustředění  9 – 12 h                     klub TEPLO 

17.12  po   vánoční vystoupení pro ZŠ / dopoledne/ - TEPLO ;  1.představení  -  8, 30 – 9, 30 h,  

                                                                                                           2. představení – 10 – 11 h 

18. 12   út   16 – 18 h            zkouška sboru /hlasová výchova, sborový zpěv/                 SVČ ATLAS  /hudebna/ 

19.12   Vánoční vystoupení pro rodiče a veřejnost  Posezení při svíčkách      v 18 h/ Městský dům/ se děti mohly všech 

Pozn. 

Vážení rodiče, 

vzhledem k náročnosti naplánovaných akcí, si Vás laskavě dovolujeme poprosit, abyste svůj rodinný program upravili tak, 

aby se děti mohly všech akcí zúčastnit. 

Děkujeme za pochopení. 

 Jana Teterová                                                                                                                                              Jana Žatecká 

Odd. kultury SVČ ATLAS a BIOS                                                                                                               dirigentka PDS Přerováček                                                                                      

 



 

 

 

 

 

 

Přehled zkoušek a akcí  /    listopad, prosinec 2012/               

                   KANDRDÁSEK                                          
____________________._________________________________________________________________                                  

Datum, hod                     Akce                                                                                            Poznámka 

 

12.11         po    14 ,30 - 16 h            zkouška souboru                      SVČ ATLAS  /učebna 1. hudebna/ 

19.11         po    14 ,30 - 16 h            zkouška souboru                      SVČ ATLAS  /učebna 1. hudebna/ 

24.11       so     9 – 12 h                  sobotní  soustředění                          SVČ ATLAS  /učebna 1,hudebna/ 

3.12         po    14 ,30 - 16 h            zkouška souboru                      SVČ ATLAS  / hudebna/ 

10.12         po    14 ,30 - 16 h            zkouška souboru                      SVČ ATLAS  /učebna 1, hudebna/ 

 

Plánované akce : 

8.12    so      9 -12 h                                   sobotní     soustředění         SVČ ATLAS / hudebna, učebna 1/ 

15.12  so   9-12 h                                       sobotní  soustředění  9 – 12 h                     klub TEPLO 

17.12    vánoční vystoupení pro ZŠ / dopoledne/ - TEPLO ;  1.představení  -  8, 30 – 9, 30 h,  

                                                                                                           2. představení – 10 – 11 h 

19.12   Vánoční vystoupení pro rodiče a veřejnost / Městský dům/ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 6.11       út  16 – 18 h             zkouška sboru  /  sborový zpěv, 

                                                                           herecká a pohybová průprava/                      SVČ ATLAS  /hudebna/ 

8.11      čt   16 – 18 h               zkouška sboru sborový zpěv, 

                                                                           herecká a pohybová průprava/                      SVČ ATLAS  /hudebna/ 

13. 11  út   16 – 18 h            zkouška sboru / sborový zpěv,hlasová výchova/                   SVČ ATLAS  /hudebna/ 

15. 11   čt  16 – 18 h             zkouška sboru   / hlasová vých., sborový zpěv/             

                                                                                herecká a pohybová průprava/                SVČ ATLAS  /hudebna/ 

20. 11   út   16 – 18 h            zkouška sboru /hlasová výchova, sborový zpěv/                 SVČ ATLAS  /hudebna/ 

22.11   čt     16 – 18 h            zkouška sboru/ hlasová vých., sborový zpěv, 

                                                                              herecká a pohybová průprava                    SVČ ATLAS / hudebna/ 

24.11       so     9 – 12 h                  sobotní  soustředění PDS  Přerováček                         SVČ ATLAS  /hudebna/ 

27. 11   út   16 – 18 h            zkouška sboru /hlasová výchova, sborový zpěv/                 SVČ ATLAS  /hudebna/ 

29.11   čt     16 – 18 h            zkouška sboru/ hlasová vých., sborový zpěv, 

                                                                              herecká a pohybová průprava                    SVČ ATLAS / hudebna/ 

 

Plánované akce : 

17.12    vánoční vystoupení pro ZŠ / dopoledne/ - TEPLO 

19.12   Vánoční vystoupení pro rodiče a veřejnost / Městský dům/ 

 

 

                                                                            

 

 

 



 

 

 

 

 

Vážení rodiče,                    

vzhledem k tomu, že máme před sebou důležitou  a náročnou akci, na kterou jsme se pečlivě 

připravovali, informuji Vás  s předstihem, abyste  zpěváčkům umožnili se chystané akce zúčastnit. 

V pátek 6.4, kdy se vystoupení koná, mají totiž děti velikonoční prázdniny! 

6. 4  pá  16,30 – 17,30 h  HODY, HODY, DOPROVODY /vystoupení /                                                                                                                                                    

nám. TGM Přerov 

Sraz: 16,30 hod / u Městského domu/ 

Oblečení: libovolné / dle počasí/             

Předpokládaný konec:  17, 30 hod 

Děkuji za Vaši podporu a spolupráci!!! 

Jana Teterová 

odd.kultury, tel: 581 209 3353, mob: 606 042 541, email: teterova@svcatlas-bios.cz 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program zkoušek 

I.  Příprava na XXII. ročník krajské postupové přehlídky školních dětských pěveckých sborů 

                                   UNIČOVSKÉ DĚTSKÉ SBOROVÉ DNY 2012 :  

                                    Termín:  30. 3. 2012 / 8 – 14hod /  

II. Příprava na plánovaný muzikál Princové jsou na draka 

                                                      / písničky, taneční a dramatická průprava 

 Plánovaná premiéra:  květen/červen 2012 

 


