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� PROGRAM 
 
výběr ze závěrečného koncert v červnu v Emauzích – hlavně sborové věci 
 

� Středa 24. 9. 2008 – koncert Albertov 
MÍSTO KONÁNÍ: budova chemických kateder Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, 
Albertov 6, Praha 2 

• 12.30 – sraz ve škole 
Automaticky se předpokládá, že budete na srazu ve škole. Ti, kteří přijedou přímo na 
Albertov, mi musí dát vědět, abychom na ně nečekali ve škole a zároveň abychom se ve 
škole sešli v takovém počtu, abychom mohli odvézt nástroje a potřebné věci. Jedeme 
městskou dopravou. 

• 13.30 – sraz na Albertově pro ty, kdo pojedou sami 
DOPRAVA: tramvaj č. 7, 18, 24 – zastávka Albertov. Sraz u tramvajové zastávky nebo na 
dolním konci Albertova (na křižovatce) 

• 14.30 – 15.00 – KONCERT 
KDO: všichni (sbor v loňském obsazení zpívá / noví členové se mohou zúčastnit jako diváci) 
KONCERT: časové rozpětí 14.30 – 15.00 je přibližné, program by měl trvat asi 20 minut. 
V každém případě musíme skončit nejpozději v 15.00 hodins 
ODĚV: stejný jako na loňských koncertech na konci = žluté sborové triko + slušné a čisté 
modré džíny + slušné boty – převléknout se můžete na místě. Vezměte si s sebou opět i něco 
teplejšího na sebe, co můžete těsně před nástupem rychle odložit. 
S SEBOU: pití, ti, kdo se nebudou vracet do školy, musí mít od rodičů podepsaný lísteček, 
kdo si vás vyzvedne / jak pojedete domů po koncertě. 

• Po koncertě 
Vracíme se zpět do školy – nutno odvézt nástroje a věci zpět do školy. 
Odpolední zkouška odpadá! 
 
Pozor! Protože na koncert pouze přijedu z dovolené, nebudu celý týden od 22. do 

26. září ve škole => odpadají zkoušky v pondělí I ve středu. Veškeré záležitosti a 

dotazy kolem koncertů, prosím, řešte pouze telefonem (608237147), pokud bude 

nedostupný, pošlete SMS, do e-mailu nemám možnost se podívat. 


