
Všem členům Ústeckého dětského sboru  

Univerzity J.E.Purkyně v Ústí nad Labem 

 
Sbor, do kterého chodíte, patří mezi přední sborová tělesa v České republice. Má-li být jeho úroveň 

zachována, je třeba, aby jeho členové dodržovali základní povinnosti: 

1. Člen je povinen chodit dvakrát týdně do zkoušek sboru: 

 

1. ÚDS - soprány 1. pondělí 16.45 - 19.00 hodin 

2. čtvrtek 17.30 - 19.00 hodin 

2. ÚDS - alty 3. pondělí 17.30 - 19.00 hodin 

4. čtvrtek 16.45 - 19.00 hodin 

3. Cvrček  5. pondělí a čtvrtek 16.00 -16.45 hodin  

 

2. Nepřítomnost ve sboru způsobenou školou v přírodě, brigádami, kurzy apod. je třeba omluvit předem, 

jiné nepředvídané důvody včetně nemoci do příští zkoušky písemně nebo telefonicky u sbormistrů. 

Omluvenky musí být podepsané rodiči. 

3. Do zkoušek chodí člen včas a vždy s notovým materiálem, který sbor studuje. Pozdní příchody se 

tolerují jen v případě delšího školního vyučování (potvrzení podepsané třídním učitelem vždy na 

začátku pololetí). 

4. V září a v únoru se vybírá členský příspěvek: 800,-Kč  /vždy do konce měsíce/. 

5. Každý člen udržuje v čistotě a pořádku zapůjčený kroj sboru a noty, které po skončení členství ihned 

odevzdá sbormistrům s písemným vyjádřením rodičů. 

6. V době zkoušek všichni členové aktivně spolupracují se sbormistry. Zkušenější členové aktivně 

pomáhají mladším v orientaci v notovém materiálu studovaných skladeb. 

7. Člen je povinen zúčastnit se koncertu, vystoupení či jiné akce sboru, pro kterou byl vybrán. Vyskytne-

li se vážná překážka (nemoc apod.), je povinen se omluvit předem písemně nebo telefonicky. Totéž se 

týká účasti na soustředění (členové hlavního sboru a Cvrčci, kteří chodí do dělených zkoušek). 

Neučiní-li tak, bude vyloučen ze sboru. 

8. Člen je povinen zúčastnit se pěveckých soustředění sboru. V případě nemoci se před odjezdem omluví 

sbormistrům. 

9. Porušení uvedených povinností si sbormistři zaznamenají a po třech záznamech vyloučí člena ze sboru. 

10. Členství v tomto výběrovém tělese předpokládá velmi dobrý prospěch ve škole a ukázněnost nejen ve 

zkouškách, ale i při všech akcích sboru a v prostorách univerzity, kde zkoušíme.  

 

Děkujeme všem členům za dosavadní práci a věříme v další vzestup úrovně sboru. 

 

Vaši sbormistři 

Martina a Petr Zemanovi 

                                                                                                                                  mobil 606838287                                                                                                                                 


