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Program 

Hlavní sál
20:00 Velký školní orchestr 
(dirigent Jan Prchal) 
20:20 Oficiální přivítání 
20:25 Předtančení 
20:45 Orchestr V. Jánského 
21:35 Orchestr V. Jánského 
22:35 Plesová společenská hra 
22:50 Orchestr V. Jánského 
23:40 Orchestr V. Jánského 
00:15 Orchestr V. Jánského 
1:00 Zakončení 
Terasa
20:45 Grasshopprts 
21:15 The Youth 
21:40 Křížaly 
22:15 Apple Saxes 
22:40 Ukončen program terasy 
Ostatní info
✓ Restaurace bude v provozu 

do 23:00. Poslední 
objednávky se budou 
přijímat do 22:30 

✓ Taneční série v délce 30 min. 
✓ Předtančení vystoupí 

sourozenci František a Marek 
Palán a Stefanie a Ellen 
Jančevská, každý se svým 
tanečním patrnerem. 

✓ Večerem provází Eliška Ellen 
Rozkovcová.

JABLOŇOVINY
Plesový speciál

Na plese povídá mladá dáma svému 
tanečníkovi: „Nevadí vám, že tančíme v 
rytmu tanga a hudba hraje polku?” 
„Ne, to je jejich věc, co hrají.” 

Návrat do osmdesátek 
Vážení přátelé všemožného parketového hemžení, plesání a 
jiných společenských aktivit, vítejte na 21. plese ZŠ a ZUŠ 
Jabloňová. Letošním ročníkem si připomínáme narozeniny 
obou našich škol. Tento rok slaví 30 let od svého založení  
Základní umělecká škola a příští rok se těšíme na 40 let 
Základní školy. Téma plesu tak bylo jasně dané, 
jak prozrazuje nadpis. Výběr 
konverzačních témat je letos 
velmi široký: vzpomínky na 
magnetofonové kazety, váleček, 
zoretku, sníh na horách, nebo 
první lásky z chmelových brigád. 
Přejeme příjemné chvíle a 
děkujeme za Vaši podporu.

1. První ředitelka naší školy 
se jmenovala: 
a) Milena Váňová 
b) Josefa Bradáčová 
c) Alena Hakelová 

2. Kolik bylo v prvním roce 
existence školy otevřeno 
tříd? 
a) 12 
b) 10 
c) 14 

3. Kolik žáků měla škola v 1. 
školním roce 1980 - 1981? 
a) 305 
b) 320 
c) 288 

4. Kolik žáků má škola v 
letošním školním roce? 
a) 513 
b) 459 
c) 505 

5. Jak se jmenoval 1. školní 
pěvecký soubor? 
a) Reneta 
b) Carola 
c) Jablůňka 

6. Co bylo původně na místě 
dnešní auly? 
a) jídelna 
b) dílna 
c) učebna 

7. Kolik je ve škole místností 
na výuku HV? 
a) 3 
b) 4 
c) 2 

8. Kolik se ve škole až do 
současnosti vystřídalo 
pánů školníků? 
a) 4 
b) 5 
c) 6

Znáš Jabloňovku? 

40

Mistr tance, notně opilý, 

zastavuje taxík: „Jste 

volný?” 

„Ano, jistě.” 

„Smím prosit?” 

Radka Scholzová, Edith Boušová, Hana Špisserová
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Poděkování 

Režie: ONDŘEJ PRCHAL, Výzdoba: MARTINA KOTKOVÁ 
SE ŽÁKY, Tombola: MILOŠ MILER, Vedoucí souborů: 
JAN PRCHAL (ST.), ONDŘEJ PRCHAL, VLADIMÍR 
ŠORSÁK, VLADIMÍR KOUPIL, Zvuk na Malém sále: 
TOMÁŠ VRBAS, Předtančení: PANÍ JANČEVSKÁ A 
PALÁNOVÁ, Plesové vydání novin: MARTIN GROBÁR,  
a všem ostatním pedagogům a přátelům školy.

Taisia 

Narodila se v Turecku, její rodiče 
pochází z Moldávie. Taisia 
Biriucová teď na Olympiádě dětí 
a mládeže reprezentuje v karate. 
A vybojovala už čtyři medaile! To 
je nejvíce z celé liberecké 
karatistické výpravy. 

Cílem liberecké sportovkyně je 
zlato z velké olympiády. „Trénuji 
pětkrát týdně, vždycky po škole 
mířím na trénink,“ říká a věří ve 
svůj budoucí úspěch.

Matka vypravuje dceru do tanečních a dává jí poslední rady: „Nevaž se jen na jednoho tanečníka a nebuď hloupá, každý nemusí hned vědět, že jsi chytrá...”

„Já už jsem zadaná,” řekla na tanečních 

vdaná dívka a s nikým netančila.

„Slečno, promiňte, že jsem vám při 
tanci šlápl na nohu.” 
„To nevadí, já dělám v kravíně a tam mi 
nějaký vůl taky vždycky šlápne na 
nohu!”

Sport & Music 
Čas neúprosně kvapí a nejinak je tomu i za zdmi naší školy. Rádi 

bychom vám představily některé z aktuálních úspěchů našich žáků, 
kteří svůj volný čas věnují i jiným aktivitám, než pouze hudebním.

Mistryně ČR 

Naší školu navštěvují nově 
mistryně České republiky ve 
školním futsale v kategorii 
mladších žákyň. 21.1. 2020 
ovládly finále České republiky, 
kde neprohrály ani jeden zápas. 
Naši školu reprezentovali: 
Gabriela Čiháčková, Karolína 
Rizak, Anna Mocová, Eliška 
Procházková, Petra Procházková, 
Diana Šafářová, Bára Vaňková, 
Sára Vacková, Viky Vítová, Lucie 
Kareisová.

Tanečnice říká svému 
partnerovi: „Pane, vy mi 
připadáte jako noční 
motýl.” 
On se pousmál a praví: 
„Tančím tak lehce, drahá 
slečno?” 
„To ne, ale pořád se motáte 
jen pod lustrem.”

Co se chystá 

31. 5. Jabloňová Fest 
15. 6. Absolventský koncert 9B

„Kam jdete s tím žebříkem?” „Na ples, mají letos prý vysoké vstupné!” 

„Smím?” zve mladík slečnu do 

tance. 
„Smíte, ale nejprve si 

zatancujeme.” 
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