
     
 

 

Je prosinec, před námi je doba adventu se svou zvláštní, neopakovatelnou a jedinečnou 
atmosférou, období zklidnění, rozjímání a dobročinnosti. Paradoxně je však tato doba 
pro mnohé nejhektičtější v roce – předvánoční úklid, nákupy, pečení cukroví, pracovní 
povinnosti spojené s koncem kalendářního roku. Abychom úplně nerezignovali na duchovní 
hodnoty spojené s adventem, připravili jsme několik akcí, na kterých bychom chtěli 
připomenout, že podstatou adventu a nadcházejících vánoc je ono jednoduché – radost lidem 
dobré vůle. 
V úterý 6. prosince se na dvou koncertech v 16:00 a v 17:30 v koncertním sále naší školy 
představí Mikuláši, andělu a čertovi nejmladší děti hudebního, výtvarného a literárně 
dramatického oboru. 
V neděli 11. prosince v 16:30 Vás pozveme do Husova sboru na adventní koncert, na kterém 
vystoupí žáci a učitelé naší školy. Hezkou tradicí se již stalo i vystoupení pěveckého sboru 
učitelů, rodičů a příznivců školy, v jehož podání letos uslyšíte úpravy českých koled.  
V úterý 13. prosince v 16:30 jsme pro veřejnost a klienty ústavů pro zdravotně a mentálně 
postižené občany připravili autorskou hru Vajíčka pro Ježíška, na které se budou podílet žáci 
a učitelé všech oborů školy. V dopoledních hodinách budou mít tuto vánoční hru možnost 
shlédnout žáci základních a mateřských škol z Rychvaldu.  
V posledním předvánočním týdnu v úterý 20. prosince v 16:30 se spolu sejdeme 
v koncertním sále školy na Vánočním rozjímání, kterým se rozloučíme s končícím rokem 
2016. 
Kromě těchto akcí proběhne ještě celá řada koncertů v místech našeho působení v Dolní 
Lutyni a v Dětmarovicích. 
Do sváteční atmosféry všech koncertů vás uvedou skladby barokní a klasické, ale všichni 
máme vánoce spojeny především s jednoduchou, prostou krásou koled, které na koncertech 
rovněž nebudou chybět. Chtěli bychom vám udělat radost, protože rozdávat lásku a pokoj 
je největší dar, který vám prostřednictvím hudby můžeme dát. 
A po tomto maratonu už bude opravdu blízko ten tajuplný a vytoužený okamžik, kdy u vás 
doma zavoní purpura a jehličí, zazvoní zvoneček, rozsvítí se světla svíček na vánočním 
stromečku a rozzáří se oči dětí. 
Pokojné vánoce v kruhu vašich blízkých a úspěšný rok 2017 vám jménem zaměstnanců ZUŠ 
Rychvald přeje 
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