
 

Letní sborový kemp Štramberk – Libotín  2016 
 

20. – 26. srpen 2016 
 

účastník:      ONDRÁŠEK KONCERTNÍ SBOR 
 

organizační:               Svatoslava Lenartová 

sbormistr:     Josef Zajíček 

korepetice:     Marie Válková  
hlavní vedoucí:           Ivanka Pavlíková 
 

Zahájení pobytu:   
 
V sobotu 20. srpna v 8.00 sraz v ZUŠ  (sborová trika  + černé kalhoty na sobě) 
proběhne nácvik repertoáru na svatební obřad Míši Glogarové, přesun autobusem 
do Jeseníku nad Odrou, v 11.00 svatební obřad v kostele, poté přesun do kempu 
na Libotíně.  
 

Ukončení pobytu:   
 
V pátek 26. srpna koncertem v 16.00 v kostelíku sv. Kateřiny  - odjezd domů po 
vlastní ose cca v 17.00  
 

Cena soustředění: 1500 -, Kč  
(bude vybíráno na místě)   
 

Nezapomeňte vzít s sebou: 
veškerý notový materiál, sborové triko a černé kalhoty na koncert,  
pevnou obuv na sportování, oblečení  dle uvážení a nápady na společný program 
ve volném čase...   
 
Věřím, že se nám soustředění vydaří, vedoucí nám připraví poutavý program a 
repertoár, který jsem sestavil, se nám bude krásně zpívat.  
Moc se na vás  všechny těším a připomínám, že bych ocenil Vaše „slohové práce“ 
ohledně sboru do 20. srpna na adresu: ondrasek@zusnj.cz  

 

 

        Josef Zajíček  
 
P.S. 
Zahájení nového školního roku proběhne v pátek 2. září  15.00 – 18.00 v ZUŠ. 
Následující den 3. září účinkujeme na Městské slavnosti předběžně v 15.30 
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Letní sborový kemp Štramberk – Libotín  2016 

 

27. – 28. srpen 
 

účastník:  KOMORNÍ SBOR 
 

sraz na místě v sobotu v 9.00  
ukončení v neděli ve 13.00 hod. 
 

Stravování by začalo sobotním obědem a končilo by nedělním obědem. Plná cena 
včetně ubytování činí 350 Kč. Prosím, potvrďte mi do 25. srpna účast a zda 
budete nocovat a stravovat se. Nezapomeňte vzít veškerý notový materiál a 
dobrou náladu k tomu. Ještě prosba, k 50. výročí připravujeme publikaci se 
vzpomínkami na různé okamžiky v životě sboru. Pokud byste chtěli něco vtipného 
či poutavého sdělit, očekávám Vaše „slohové práce“  do 20. srpna na adresu: 
ondrasek@zusnj.cz   Moc se těším!!!        

         Josef Zajíček 
 

 

 

 

P.S. 
Zahájení nového školního roku proběhne v pátek 2. září  17.00 – 19.30 v ZUŠ. 
Následující den 3. září účinkujeme na Městské slavnosti předběžně ve 14.00 
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