
Dětský pěvecký sbor „Sluníčko“ při Místní skupině Československého Červeného kříže 
v Potštátě byl založen a veden učitelkou Lidové školy umění v Hranicích v roce 1963 a od 
roku 1973 při  její  pobočce v Potštátě. Od roku 1973 byl převeden na  Lidovou školu umění  
Hranice, pobočka v Potštátě a od 1.9. roku 1990 na samostatnou Základní uměleckou školu 
v Potštátě . Po odchodu ředitelky školy Ireny Krškové 16. srpna 1993 do důchodu, převzali 
vedení sboru ředitelka Jana Kozubíková a Mgr. Karel Kotrla.

1966 - vítání dětí

1965  první foto - zlatá svatba

                    Slavnostní koncert 7.května 1975 v zámku v Potštátě k 20.výročí osvobození Rudou armádou  
                         1.  Svatopluk Havelka: Jednou nebudeme malí

2. Bohumil Berka: Cíl mladých
3. Petr Eben: Písnička pro maminky
4. Dvě moravské národní: Oj, letěla bílá hus, Prší, prší-  v úpravě pro tříhlas  od  Jiřího Zajíčka
5. V.Solovjev – Sjedoj: Večery pod Moskvou
6. Václav Felix: Dny radosti

                          Členů 32 v roce 1963, 44 v roce 1964 – vítěz okresního kola soutěže, 46 - v roce 1965 



1969 – koncert  k výročí osvobození ČR

1973 - 1.místo v okresní soutěži – 17. 12. 1972 zpíval Trojanovy „České pastorely“ a  „Špalíček“  -  nejobtížnéjší 
sólo zpíval Petr Dostál, označený šipkou. Od autora dostal květinu, čehož si velmi vážil a i po letech na to vzpomínal
vojenského vysloužilce,

1980 – důchodci  JZD Skalička



Symfonický orchestr hlavního města Prahy – Festivalová organizační kancelář FESTA FOK a Dům československých dětí

ZÁVĚREČNÝ KONCERT
LETNÍ SETKÁNÍ DĚTSKÝCH PĚVECKÝCH SBORŮ NA PRAŽSKÉM HRADĚ

III. hradní nádvoří – sobota 25. srpna 1990 v 16 hodin

1990 samostatné vystoupení v Domě československých dětí 1990 vystoupení u domu Václava Trojana

1 sbor z Anglie, 1 sbor z Finska, 1 sbor z Francie, 1 sbor z Moskvy, 1 sbor z Rakouska, 6 sborů z Německa, a 16 sborů českých
doprovod 3 orchestrů: Pražský studentský orchestr -  umělecký vedoucí Mirko Škampa, 
                                    Orchestr hudební mládeže    -  umělecký vedoucí prof. Otakar Tvrdý
                                    Armádní umělecký soubor   -  dirigent  společného vystoupení a Kühnova sboru Jiří Chvála 

- naši byli nejmenší, stáli v první řadě, měli bílé halenky a košile s tmavou stužkou a tmavé sukně a kalhoty, které 
pořídilo Sdružení rodičů a přátel školy a JZD Partutovice, patron ZUŠ v Potštátě. Odbor školství okresního úřadu 
v Přerově poskytl dva autobusy, ubytování ve Studentských kolejích na Strahově a stravu si platili členové sboru, 17 
rodičů tvořilo doprovod a dozor,  setkání trvalo čtyři dny 21.8. - 25.8.1990.  

- Malý Josef Maršálek zpíval s takovou chutí, že na něm mohla moderátorka Retková z televize oči nechat - v 18 letech, 
po maturitě, je přišel písně pí ředitelce ZUŠ a vedoucí sboru Ireně Krškové zazpívat – nezapomněl na ten zážitek ani 
po deseti letech!

         Josef Maršálek   Jana West Klasová

Samostatný program v Domě čs. dětí  - 30 minut zpěvu
Irena Kršková: Moravěnka – Pražský most – 2hlas

Říkadlový vícehlas pro nejmenší – 3 hlas
Ekoříkadla – Hruška, Auto, Parník – 1-3 hlas
 Mírová znělka, Zvony míru – 6 hlas

Slezská lidová:  Dobrý večer, okénečko – 3 hlas V.Stuchlý
Miroslav Krejčí:      Dvě ukolébavky – 2 hlas dur – moll
Leoš Janáček:  Láska opravdivá – 4 hlas
Petr Eben:  Vlaštovička lítá – 3 hlas
L.Kubeš - noty:  Starý známý  -  doprovod zpěvu na tubu
I. Kršková - text:     Naše Zdena tubu má - Zdena Levová 
Irena Kršková:         Za svět krásnější
klavírní doprovod:   Jiří Smrčka, žák školy, student konzervatoře

Společné vystoupení na 3.nádvoří Pražského hradu 
60 minut čistého zpěvu 
program:
1. L.v. Beethoven:     Óda na radost – 4 hlas - německy
2. Bedřich Smetana:   Má hvězda – 3hlas
3. Eugen Suchoň:     Aká si mi krásná – 4 hlas - slovensky
4. G. Fr. Händel:     Hallelujah – 4 hlas - anglicky
5. Petr Eben:              Vlaštovička – 3 hlas
6. Otmar Mácha:     Hymnus – 4 hlas – latinsky
7. Zdeněk Lukáš:     Věnečky – 4 hlas
8. Leoš Janáček:     Láska opravdivá – 4 hlas
9. Bohuslav Martinů: Vynášení smrti – 4 hlas
10.Václav Felix:      Podzim – 4 hlas

Společné vystoupení 27 sborů – 1200 pěvců


