
 

 

Učinkují současní i bývalí žáci ZŠ Pačejov 

 

Nesem vám noviny       -    Vašek Hlaváč, Kristýna Větrovcová, Natálka Sloupová, 

 Štědrej večer nastal            Veronika Pustková, Zuzana Veselá 

Slyšte, sleyšte, pastuškové – Adéla Vosková, Vojta Klečka, Vašek Hlaváč 

Tichá noc – Linda Pintová 

Pátá – Gabriela Bělochová 

Povídej – Vašek Hlaváč 

Š – š – š – Adéla Vosková 

Trezor – Vojta Klečka 

Já budu chodit po špičkách – Vašek Hlaváč 

Tak prázdná – Šárka Bělochová 

Brána milenců – Gabriela Bělochová 

Stín katedrál – Simona Panušková´ 

Tenhle kluk – Gabriela a Šárka Bělochovy 

Popocatepetl twist – Linda Pintová 

 

 
 

 

Lásko, Bože lásko  – Zdeněk Donoval + Tomáš Cihlář /kytary/ 

        

                                             



      

Šárka                                    Simona

Memory                                                        Still Loving You 

Let It Go                                                    Co bylo dál 

Jsi můj pán                                                   Při oltári                          

Je suis malade       Ta ne 

 

 

 

 

 
Za oknem sněží – Gabriela Bělochová 

Purpura – Gabriela Bělochová + Tomáš Cihlář 
 

                    

Tiše a ochotně purpura na plotně voní, stále voní, 

nikdo si nevšímá, jak život mění se v dým. 

Snad jenom v podkroví básníci bláhoví pro ni slzy roní, 

hrany jí odzvoní rampouchem křišťálovým. 

Slunce se vynoří, hned však se k pohoří skloní, rychle skloní 

a pak se dostaví dlouhá a pokojná noc. 

Tiše a ochotně purpura na plotně voní, stále voní, 

po ní k nám vklouzlo to tajemné kouzlo Vánoc 

 

Tiše a ochotně purpura na plotně voní, stále voní,  

voněla předloni za rok nám zavoní zas. 

Zatímco v podkroví básníci bláhoví pro ni slzy roní, 

jejich sny růžový na okna dopoví mráz. 

V hodině půlnoční  zvony když vánoční zvoní, tiše zvoní, 

nesou nám novinu, že pokryl krajinu sníh. 
Tiše a ochotně purpura na plotně voní, stále voní, 

nastal čas lásky a  rampouchů křišťálových 

 

Příjemný adventní večer a šťastné prožití vánočních svátků přejí členové volného pěveckého 

sdružení při Základní škole Pačejov. Poděkování patří Obecnímu úřadu Pačejov, pod jehož záštitou 

se vánoční koncert koná, výboru SRPDŠ, členkám kulturní komise, zvukaři Pavlu Hejplíkovi ze 

sušické skupiny Compact, taneční skupině sester Terezy a Kláry Slukových 
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