
MILÍ RODIČE, 
abychom s Vámi byli v kontaktu, rozhodli jsme se 
držet Vás na drátě společného dění formou 
zpravodajského občasníku. Snad Vám tím kápneme 
do noty. Prosíme, čtěte pozorně a před každou 
akcí si na našem webu www.jiricky.estranky.cz 
zkontrolujte nové informace. Zaměřte se 
zejména na rubriky Aktuálně pro Jiřičky/ Minorky 
a Plán akcí.        
   Vaše redakce Na drátě  

JIŘIČKOVSKÝ PROSINEC  
       ANEB VŠE, CO POTŘEBUJETE VĚDĚT 
 
Pondělí 1. a 8. 12. – Prodej lístků do divadla. 
Děkujeme všem, kteří si lístky zarezervovali. 
Zároveň se omlouváme, že nemůžeme splnit 
všechna Vaše přání ohledně počtu lístků. V divadle 
vystoupí na 120 účinkujících, a tak na osobu 
připadají 2 – 3 lístky. Děkujeme za pochopení. Cena 
lístku je 100 Kč. Lístky budou prodávány před 
sborovou zkušebnou ve 2. patře ZUŠ. 
 
Pondělí 8. 12. – POZOR POZOR POZOR 
Malé i velké Minorky mají výjimečně společnou 
zkoušku od 15:00 do 17:00, a to s účastí našeho 
korepetitora.  
V jejím rámci proběhne také zkouška skladby Gloria 
Patri, kterou nacvičují všechna oddělení sboru. Na 
zkoušce se sejdou děti, mužský sbor, klavír, hoboj a 
bicí. Pokud mají zpěváci nauku v čase mezi 15. a 
17. hodinou, prosíme o jejich výjimečné uvolnění 
z nauky. 
 
 
 

 
HLAVNÍ SBOR 
8. prosince prosíme o sraz v 15:45 – rozezpívání 
na chodbě v 1. patře. Od 16. hodiny zkoušíme na 
sále, od 17. hodiny pak v regulérním čase do 
18:40, a to společně s Markem Müllerem. 
Hlasovka se 8. 12. nekoná (nahrazeno vystoupe-
ním v Muzeu Policie ČR v Praze 28.11.) 
 
PONDĚLÍ 15.12. 
Toto pondělí se konají poslední pravidelné 
zkoušky sboru. Prosíme o hojnou účast. V rámci 
zkoušek také nalezneme se zpěváčky chvilku, kdy 
se budou moci podělit o nějaký malý dárek se 
svými kamarády. Prosíme proto všechny 
zpěváčky, aby donesli jeden dárek buď vlastní 
výroby, nebo koupený, v maximální hodnotě cca 
30 Kč. Dárky si děti vylosují. Pokud budou 
zpěváčci navíc chtít donést nějaký osobní dárek 
pro další kamarády, samozřejmě mohou. Prosíme 
také maminky o trošku vánočního cukroví. 
Opět nebude hlasovka hlavního sboru – 
nahradíme si pátkem 19.12.  
 
PÁTEK 19.12. 
Generální zkouška před koncertem v divadle. 
Místo konání: ZUŠ 
Čas zkoušky Minorek: 15:00 – 17:00 
Čas zkoušky hlavního sboru: 15:45 – 18:00 
Spol. zkouška s mužským sborem: 16:00– 17:00 
Prosíme o maximální účast a děkujeme za 
pochopení. 
 
SOBOTA 20. 12., MĚSTSKÉ DIVADLO, 15:00 
V týdnu před koncertem budeme děti informovat, 
v kolik hodin přesně se v divadle sejdeme, neboť 
je samozřejmě nezbytná akustická zkouška, 
nazvučení, seznámení s prostorem. Minorky 
budou mít pravděpodobně sraz okolo 13:30, 
hlavní sbor o hodinu dříve. 

Na koncert potřebují Minorky kromě 
sborového oblečení:  
kožíšky a zvonečky či triangl.  
 
Při organizaci koncertu bychom velmi uvítali 
pomoc dvou či tří dospěláků či studentů, kteří 
by v zákulisí nesmírně usnadnili běh celé 
akce. Na koncertě se také děti budou 
převlékat do bílých jiřičkovských plášťů. 
Prosíme ochotné rodiče, kteří by nám pomohli 
s jejich s převozem a převozem dalších 
předmětů do divadla. 
 
Koncert bude trvat cca hodinu a půl a bude 
bez přestávky. Malá Ptáčata si v jeho průběhu 
půjdou sednout na vyhrazená místa na balkón 
tak, aby mohla sledovat průběh koncertu.  
Před koncertem v divadle budete mít 
možnost koupit si CD sboru. 
 

CÉDÉČKO 
Výroba CD, které jsme natočili v květnu 2014 
u příležitosti 10. výročí sboru,  je před 
dokončením. Věříme, že firma, kterou jsme 
oslovili, stihne vše v domluveném termínu. CD 
bude mít 20stránový booklet a na samotném 
disku bude nahráno celkem 24 čísel v  délce 
více jak jedné hodiny. Moc se těšíme, až se 
k Vám CD dostane. 
V pondělí 15. 12. si budete moci CD Jiřiček 
zakoupit. Příspěvek na CD bude 70 Kč za 
kus. Věříme, že cédéčka budou krásným 
vánočním dárkem nejen v rodině, ale také 
třeba pro paní učitelky ve škole či známé a 
kamarády.  

OBLEČENÍ MINOREK 
Minorky budou na koncertech vystupovat ve 
sborovém oblečení, které je majetkem ZUŠ a 
které tvoří sborová sukýnka a jiřičkovské 
tričko. Část triček, která patří k červeným 
sukýnkám, by k nám měla zásilkou dorazit do 
ZUŠ v nejbližších dnech. Pak je dětem 
rozdáme. Trička i sukýnky se budou vracet na 

konci školního roku. Prosíme, abyste na ně dávali 
pozor a děvčata je nosila skutečně jen na akce 
sboru. Pokud trička včas dorazí, výdej dosud 
nerozdaného oblečení proběhne v pondělí 8.12. 
ve 14:45 ve sborové zkušebně. Na koncert pak 
prosíme rodiče, aby holčičkám zajistili tělové 
silonky a společenské černé boty (nikoli 
kozačky či jinou barvu obuvi).  
 

WEBOVÉ STRÁNKY 
Naše webové stránky www.jiricky.estranky.cz 
jsou pravidelně aktualizovány. V lednu naleznete 
na webových stránkách rozpis plánovaných akcí 
na jaro/ léto 2015, včetně březnového soustředění 
Minorek v Českém ráji a dalších akcí. Budeme 
pilně nacvičovat mimo jiné náš muzikál, který je 
naplánován v divadle po hlavním prázdninách 
v říjnu 2015. 

OMLOUVÁNÍ DĚTÍ  
Výuka sborového zpěvu je vyučováním. Je proto 
nezbytné, abyste v případně neúčasti Vašeho 
dítěte na zkoušce sboru své dítě omluvili. Mailová 
adresa či telefon na sbormistryni jsou uvedeny na 
webových stránkách sboru. Děkujeme. 

PODĚKOVÁNÍ 
Děkujeme všem Jiřičkám z hlavního sboru, které 
se účastnily zpěvu české státní hymny na  
slavnosti Policie ČR v Muzeu Policie ČR v Praze 
28. listopadu. Zvláštní poděkování patří Kačce 
Gabrielové a Verče Nedvědové, které se ujaly 
organizace při dopravě sboru na místo a zpěv.  
Díky také všem Minorkám, které přišly zazpívat na 
Staroměstské náměstí v Mladé Boleslavi 
o 1. adventní neděli při rozsvěcení vánočního 
stromu. Bohužel nazvučení nebylo úplně ideální, 
ale zazpívali jsme hezky a drobnosti ještě 
dopilujeme na náš velký koncert v divadle. Za 
doprovod děkujeme paní učitelce Mirce Hořákové! 
 
 

Ať je vám vždy do zpěvu! 
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