
Prázdninové rozloučení 
 

 

Vážení rodiče a přátele Javorníčku, 

 

loučíme se s Vámi na konci školního roku a děkujeme Vám, že jste trpělivě vodili své děti do 

našich zkoušek, na společenské akce a vystoupení. Bez Vás by naše veškeré snažení nemělo 

velký smysl a velmi si toho vážíme. Před koncem úspěšné sezóny si Vám dovolujeme předložit 

některé důležité informace pro začátek dalšího školního roku. V případě jakéhokoli dotazu 

prosím kontaktujte vedoucího kategorie a se spoustou z Vás se těšíme na viděnou při odjezdu 

do Žirovnice. 

 

1. V příštím roce bude zachováno obsazení i vedení jednotlivých kategorií. Rozhodli jsme se 

raději udržovat sehrané party dětí v rámci kategorií a budeme je v nejbližších letech 

posunovat jako jednotné celky. O některých nutných posunech jednotlivců v nejnižších 

kategoriích budou informováni konkrétně zúčastněné děti a rodiče. 

 

2. Dětský folklórní soubor Javorníček je aktuálně silně přeplněn dětmi (máme přes 250 

aktivních členů) a jen obtížně probíhá příprava na příští sezónu a příliv (už se tomu ani nedá 

říkat příchod) nových dětí.  

 

3. V příštím roce dojde k drobným změnám v harmonogramu nácviku jednotlivých kategorií 

v průběhu týdne. Prosím pozorně čtěte následující přehled a v případě dotazů neváhejte 

kontaktovat vedoucího Vaší kategorie nebo náš web: 

 

0. kategorie Pondělí CVČ Lužánky  15,00 – 16,00 

Přípravka  Pondělí CVČ Lužánky  16,00 – 17,00 

1. kategorie Čtvrtek CVČ Lužánky  16,45 – 18,00 

2. kategorie Úterý  CVČ Lužánky  16,45 – 18,00 

3. kategorie Úterý  CVČ Lužánky  18,00 – 19,30 

4. kategorie Pondělí CVČ Lužánky  17,00 – 19,30 

Klub  Čtvrtek CVČ Lužánky  18,00 – 19,30 

 

4. Závěrem našeho rozloučení bychom Vás chtěli znovu poprosit o spolupráci při přechodu na 

elektronickou formu komunikace. DFS Javorníček zahájil v minulém školním roce provoz 

rozsáhlé a propracované internetové prezentace. Její součástí jsou diskusní fóra a nástěnky pro 

celý soubor i pro jednotlivé kategorie, vedoucí Vám zde budou nechávat i během prázdnin 

vzkazy, mohou zasílat hromadné emaily, najdete zde aktuální seznam akcí a vystoupení. 24 

hodin on-line informací a reportáží ze všech našich akcí jen pro Vás. Prosíme o co nejširší 

využívání našeho webového portálu: 

www.javornicek.cz 
 

 

V září začínáme 13. 9. 2010!!!!!!!!! 

 

S pozdravem a přáním krásných prázdnin 

Váš Javorníček 


