SOUSTŘEDĚNÍ SBORU AMICI, GAUDETE!
Chata Javor, Jindřichov 23
středa 7. 11. – sobota 10. 11. 2018
Cílem pracovně-relaxačního soustředění je prohloubení vztahů mezi dětmi, probuzení živého
vztahu ke zpěvu, sezpívání nového sboru a příprava na adventní divadelní představení.

Kontakt: Chata Javor, Jindřichov 23, 466 02 Jablonec nad Nisou
Web: http://www.chatajavor.cz/,
https://www.google.com/maps/@50.748854,15.1916823,16z

ZAHÁJENÍ SOUSTŘEDĚNÍ:
Individuální doprava do Jindřichova na chatu Javor, příjezd 17:15 – 17:45 hod.
Pokud někdo nemá možnost dopravy autem do Jindřichova, tak mě kontaktujte.
Rovněž v případě volného místa v autě mě prosím kontaktuje a napište mi počet
volných míst + telefon, na kterém vás zastihnu.
Tel. 603 583 326, mail: dhojsakova@vosmoa.cz
Děkuji D. Hojsáková.
Jinak do Jindřichova je možno využít bus č. 105, odjezd zastávka Elektropraga v Pasekách
v 17:00 hod. Příjezd přímo před chatu Javor – zastávka Jindřichov u hřbitova.
http://www.dpmlj.cz/files/jizdni_rady/S_105_2018-09-02_2020-12-25.pdf

Na místě předáte podepsaný dokument Souhlas s účastí a popř. platbu (pokud nebudete
hradit na účet SRPDŠ) a ukážete kartičku ZP.

ZAKONČENÍ SOUSTŘEDĚNÍ:
Individuální odjezd s rodiči: sobota 10. 11. , sraz v 17:00 hod, proběhne krátké
vystoupení pro rodiče a poté bude odjezd domů.
Děti ve škole zameškají čtvrteční a páteční vyučování. Na tyto dny jste obdrželi omluvenku
od ředitele ZUŠ na čtvrteční zkoušce.

CENA ZA SOUSTŘEDĚNÍ:
1000,-Kč (zažádáme o příspěvek ze SRPDŠ a dále využijeme část fondu sboru - náklady na
účastníka jsou jinak cca 1400,-). V ceně za pobyt je zahrnuto komfortní ubytování, strava 5x
denně (včetně dopolední i odpolední svačiny a zajištění pitného režimu) a kurzovné (výuka).
Poplatek uhradíte buď předem na účet spolku 2000802432/2010 do pondělí 5.11.2018,
od úterý platba pouze v hotovosti na místě při příjezdu.
Při platbě převodem uveďte VS 7112018 a do poznámky text: Javor, jméno a přímení
dítěte.
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od rodičů podepsaný Souhlas s účastí a prohlášení o bezinfekčnosti (viz.příloha)
kartičku zdravotní pojišťovny (stačí kopie, i mobilním telefonu)
pokud máte z loňska, tak černou sukni (bude možné na místě upravit - přijede paní
švadlena)
noty v deskách s foliemi
tužku na psaní do not, žlutý zvýrazňovač, psací potřeby
toaletní potřeby, ručník
bačkory!!!
případné úkoly do školy místo čtvrtečního a pátečního vyučování
láhev na pití !!!
oblíbenou knížku, oblíbenou hru, nápady pro společné večery
korunky na pohledy a na dobroty
oblečení na pobyt na chatě
teplé zimní oblečení (včetně čepice, rukavic a šály) a dobré (nepromokavé) boty na
pobyt venku
sborové tričko (na závěrečné vystoupení)
pláštěnku
vitamíny a léky, které pravidelně berete / a o kterých nezapomenete při příjezdu
informovat doprovod
na hlasivky Vincentka pastilky, Homeovox (seženete v lékárně), nebo Preventan akut
oblíbeného plyšáka, polštářek apod.
na animační program – od animátorů:
Poprosila bych, aby každý měl jakékoli brýle, přes které může koukat, pokud čiré tak
bude nejlíp. A aby si každý vzal 1 či dvě ne úplně běžné věci, ze kterých může něco
vyrobit. Myslím tím jakékoli věci zajímavého charakteru, které mohou někam připevnit
či nalepit a můžou se zničit... bohužel nemůžu prozradit, na co to je... ale když to bude
vypadat technicky, tím líp… Samozřejmě pastelky, fixy apod.
spoustu dobré nálady a to, na co jsme zapomněli.

PROGRAM SOUSTŘEDĚNÍ:
Program dne v sobě zahrnuje jak společnou pěveckou práci, tak společnou zábavu, ať už
relaxaci formou procházky, pouštění hudebních filmů nebo večerních her.
Vaše děti budou během pobytu v péči dvou pedagogů - sbormistra Tomáše Pospíšila a
sbormistryně Anežky Gráttové. Dále se soustředění zúčastní klavíristka Jana Lišková
Kvochová (zdravotník) a hlasová poradkyně Lucie Fürstová. Asistovat budou dva členové
sboru Iuventus,gaude!, kteří se budou starat o volný čas dětí. Jako doprovod pojede
maminka p. Hojsáková (tel. 603 583 326) a na místě bude p. Soukupová (tel. 602 293
395). Ubytování má na starosti paní Soukupová, o vše ostatní se stará paní Hojsáková.
Vzhledem k pečlivým přípravám programu pro Vaše děti, obětavosti všech asistentů a
v ohledu na práci celého sboru jako týmu děkujeme za účast všech dětí celého sboru.
Bez účasti na soustředění je zapojení do společného i koncertního života sboru obtížné.
Děkujeme za Vás i za Vaše děti.
Tomáš Pospíšil – sbormistr /tel. 776794841/ a kolektiv

