
 
 
 
 
 
Jsou Vánoce, rok 2011.  
Pro lidi čas plný stresu při shánění dárků, chystání cukroví, nadávání na úpravu 
zasněžených silnic a poslouchání koled. Přesně - poslouchání koled. Pro nás, 
členy cimbálovky ZUŠ Rychvald jsou Vánoce čas vyvrcholení zkoušek, 
prezentování vlastní dřiny, trávení času dohromady na podiu i mimo něj a - 
překvapivě - zpívání koled. Od roku 2004 chystáme rok co rok koncerty pro 
žáky MŠ, ZŠ i veřejnost. Rok co rok se od půlky října učíme hrát a zpívat 
koledy. Venku padá listí a my uvažujeme, jak bude nazdobený stromeček na 
adventní scénu. Již tradičně vystupujeme druhou nebo třetí adventní neděli  v 
kostele za společnosti plných lavic a vůně čaje. Po adventní neděli přichází 
maraton tzv. výchovňáků. Rychvald, Dolní Lutyně i Dětmarovice si mohou užít 
malé muzikály plné vtipu, zamyšlení, koled, hereckých výkonů i krásných kulis. 
V pondělí tři, v úterý pět, ve čtvrtek tři a v pátek dva. Ne, to nejsou počty 
odpadlých muzikantů. To jsou počty odehraných koncertů. Dohromady asi 20 
žáků si zpestří čas výuky potěšením na oku i uchu. Každé úterý zahrajeme hru v 
naprosto jiné úžasné atmosféře pro klienty ústavů pro mentálně a zdravotně 
postižené. 
Rodičům děláme radost vždy na posledním koncertě za celý den. Vy všichni, 
kteří od roku 2004 chodíte, jste mohli vidět, jak se narodil Ježíšek, jak tento 
sváteční čas trávila zvířatka na cestě k jesličkám a jak Ježíšek o několik let 
později nakupoval dárky. A aby to byly ty správné Vánoce, nesměl chybět sníh, 
a tak jste s námi mohli hledat zimu, která se rozhodla odjet na Kanárské ostrovy. 
Vy všichni, kteří od roku 2004 vnímáte naše pokroky a naši neubývající radost 
z koncertů, prosím, vydržte až do roku 2000nekonečno, protože pro nás rok 
2012 není žádný konec světa - právě naopak, začátek. Poprvé odehrajeme 
výchovné koncerty pod novým názvem ... 
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