
Vánoční zpěvy  
kostele v Troubsku 

 
Vystoupení se koná 9.12.2019 v 16:45 

Abychom si mohli připravené koledy ještě jednou 

v teple vychutnat, připravili jsme pro vás letos 

opakování vystoupení v kostele v Troubsku. 

Zazpíváme a zahrajeme vám celé pásmo ještě jednou 

– tentokrát bez tanců, které by se do prostoru 

bohužel nevešly. Připravíme také texty pro diváky a 

budeme rádi, když si tentokrát zazpíváte s námi.  

 

OBLEČENÍ 

Tentokrát nepotřebují děti kostýmy. Prosíme o černé 

kalhoty či sukni a černé triko s dlouhým rukávem. 

Přes něj si děti vezmou tričko muzikantské, pokud 

nejsou členy muzikantů, zapůjčíme jim triko 

jednobarevné ve stejných barvách. Kdo potřebuje 

zakoupit tričko větší, budeme mít na místě, cena je 

stále 200,-.  

Výjimkou je svatá Lucie, rodinka a andílci. Ti si 

vezmou kostýmy stejné jako na vystoupení.  

 

Časový rozvrh akce 
Sraz pro děti na Osové Sraz 13:40         

Bus z Osové bus 403 (13:52 – 14:05) 

Sraz v Bosonohách u školy Sraz 13:45         

Bus z Pražské bus 51 (14:05 – 14:07) 

Sraz v Troubsku 14:05 

Začátek vystoupení 16:45 

 

Po vystoupení odchází děti s rodiči. 

 

Vánoční zpěvy  
kostele v Troubsku 

 
Vystoupení se koná 9.12.2019 v 16:45 

Abychom si mohli připravené koledy ještě jednou 

v teple vychutnat, připravili jsme pro vás letos 

opakování vystoupení v kostele v Troubsku. 

Zazpíváme a zahrajeme vám celé pásmo ještě jednou 

– tentokrát bez tanců, které by se do prostoru 

bohužel nevešly. Připravíme také texty pro diváky a 

budeme rádi, když si tentokrát zazpíváte s námi.  

 

OBLEČENÍ 

Tentokrát nepotřebují děti kostýmy. Prosíme o černé 

kalhoty či sukni a černé triko s dlouhým rukávem. 

Přes něj si děti vezmou tričko muzikantské, pokud 

nejsou členy muzikantů, zapůjčíme jim triko 

jednobarevné ve stejných barvách. Kdo potřebuje 

zakoupit tričko větší, budeme mít na místě, cena je 

stále 200,-.  

Výjimkou je svatá Lucie, rodinka a andílci. Ti si 

vezmou kostýmy stejné jako na vystoupení.  

 

Časový rozvrh akce 
Sraz pro děti na Osové Sraz 13:40         

Bus z Osové bus 403 (13:52 – 14:05) 

Sraz v Bosonohách u školy Sraz 13:45         

Bus z Pražské bus 51 (14:05 – 14:07) 

Sraz v Troubsku 14:05 

Začátek vystoupení 16:45 

 

Po vystoupení odchází děti s rodiči. 

 

Vánoční zpěvy  
kostele v Troubsku 

 
Vystoupení se koná 9.12.2019 v 16:45 

Abychom si mohli připravené koledy ještě jednou 

v teple vychutnat, připravili jsme pro vás letos 

opakování vystoupení v kostele v Troubsku. 

Zazpíváme a zahrajeme vám celé pásmo ještě jednou 

– tentokrát bez tanců, které by se do prostoru 

bohužel nevešly. Připravíme také texty pro diváky a 

budeme rádi, když si tentokrát zazpíváte s námi.  

 

OBLEČENÍ 

Tentokrát nepotřebují děti kostýmy. Prosíme o černé 

kalhoty či sukni a černé triko s dlouhým rukávem. 

Přes něj si děti vezmou tričko muzikantské, pokud 

nejsou členy muzikantů, zapůjčíme jim triko 

jednobarevné ve stejných barvách. Kdo potřebuje 

zakoupit tričko větší, budeme mít na místě, cena je 

stále 200,-.  

Výjimkou je svatá Lucie, rodinka a andílci. Ti si 

vezmou kostýmy stejné jako na vystoupení.  

 

Časový rozvrh akce 
Sraz pro děti na Osové Sraz 13:40         

Bus z Osové bus 403 (13:52 – 14:05) 

Sraz v Bosonohách u školy Sraz 13:45         

Bus z Pražské bus 51 (14:05 – 14:07) 

Sraz v Troubsku 14:05 

Začátek vystoupení 16:45 

 

Po vystoupení odchází děti s rodiči. 

 


