
                                                                                       
 

 

 

Výzva všem Ondráškům – bývalým členům sboru:   

…čas oponou trhnul… a Ondrášek slaví 55 let svého založení.  

Milí Ondrášci, obracím se na Vás s nabídkou a přáním připomenout si toto výročí vystoupením bývalých 
členů, podobně jako tomu bylo v minulosti při oslavách jubileí. Poněvadž se nejedná o kulatiny a rovněž 
současná epidemiologická situace je poměrně komplikovaná, rozhodli jsme se tentokrát pro skromnější 
formu oslav.  

   V sobotu dne 19. března 2022 v 15.00  se uskuteční Jubilejní koncert v Beskydském divadle,                        

v jehož finále by vystoupil sbor bývalých členů – absolventů sboru Ondrášek. Repertoár vybereme tradiční 
(úpravy písní Václava Ptáčka, Miroslava Raichla, Milana Uherka a Josefa Zajíčka) a pokud se zadaří, můžeme 
zkusit i něco náročnějšího jako např. Věneček Zdeňka Lukáše. Nácviku bychom věnovali sobotní dopoledne 
přímo na místě v Beskydském divadle. 

Po koncertě bude dostatečný prostor na změnu „dresu“ a  okolo19.00 bychom se přesunuli do 
společenského sálu bývalého Autopalu a pokračovali ve společném veselí Jubilejním plesem.  

V tuto chvíli bychom prosili o urgentní vyplnění návratky, na jejímž základě budeme se všemi zájemci 
komunikovat. Děkujeme, pokud budete tento materiál šířit ve svém okolí, aby se dostal ke všem 
Ondráškům.  

 S pozdravem…   3x pikola, maja, džin!!!      Váš Josef Zajíček 

                             
 Nejpozději do 20. února  posílejte návratky na adresu: ondrasek@zusnj.cz a aktivně šiřte tuto výzvu ve svém okolí. 
 
       ………………………………………………… 
 
 
Přihlašuji se do Jubilejního sboru bývalých členů ONDRÁŠKU * 
Přihlašuji se pouze jako divák* 
 
Jméno a příjmení..............................................rozená......................................... 
 
členství ve sboru v letech..................................v hlase (soprán, mezzosoprán, alt)...................... 
 
e-mail...............................................................mobil........................................... 
 
 
Název písní, které by neměly na koncertě chybět........................................................................ 
 
Mám předběžně zájem o …….ks vstupenek na koncert á 200 Kč (včetně sebe – ta bude zdarma) 
Mám předběžně zájem o …….ks vstupenek na ples á 200 Kč  
Moje velikost trika            .……necháváme ušít jednotná trika  s jubilejním logem na vystoupení á 150 Kč 
 
Poznámky, připomínky, dotazy: ondrasek@zusnj.cz   tel: 605 743 203 Svatoslava Lenartová, nebo 603 312 339 Josef Zajíček 
 
!!! Pokud by to epidemiologická situace nedovolovala, máme 2. termín koncertu domluven na 23. dubna 2022 
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