Pěvecký sbor Permoníček byl založen v roce 1980 na mateřské škole K. H. Borovského v Mostě paní učitelkou Evou Hodkovou, kde působil do roku 1990. Téhož roku přešel
pod DDM v Mostě, kde působil do roku 1998. Sbor navštěvuje 80 až 100 dětí ve věku 3 - 8
let,
a to z celého mosteckého okresu. Po celá léta vystupuje na různých kulturních akcích města
Mostu a každý rok se zúčastňuje řady koncertů, festivalů či akademií. Vítal delegaci prezidentů z 16 rozvojových zemí, kteří zavítali k nám do Mostu. Jako jeden z nejlepších sborů byl
vybrán na celostátní seminář v Jirkově, kde se vyhlašovaly výsledky celostátní skladatelské
soutěže pro předškolní věk za účasti autorů vítězných skladeb. Několikrát vystupoval v televizi a v rozhlase. Mohli bychom jmenovat další a další koncerty, které sbor absolvoval za dobu
svého trvání.
Tradiční koncerty se konají na Vánoce pod názvem „Cinkají zvonečky“. Na jednom
z nich za účasti televize předaly děti nejoblíbenější hračku postiženým bosenskohercegovinským dětem z Jugoslávie. Dále vánoční koncerty v kostele sv. Václava v Mostě,
společně se smíšeným sborem „CANTORES SANCTI, VENCESLAI“, kde děti prvně zpívaly za doprovodu varhan. Významný byl humanitární koncert „Děti dětem“, jehož výtěžek byl
dán Dětskému oddělení při OÚNZ v Mostě a humanitární koncert „Dřív, než bude pozdě“,
pod vedením pana Miroslava Kuželky, který v přímém rozhlasovém přenosu vysílalo rádio
Agara, a jehož výtěžek byl dán mostecké Onkologii a plzeňské Hematologii. Děti přivedly s
sebou na prkna mosteckého Městského divadla bezprostřednost, lásku a veselí.
Na koncertě roku 1991 „Jarní podvečer s Kvítkem“ sbor hostoval společně s belgickým orchestrem a přípravnými sbory Kvítku. Od roku 1991 se sbor zúčastňuje soustředění
v obci Vidžín, okres Plzeň-sever, kam vyjíždí děti společně i s rodiči. Zde má několik koncertů po západočeských lázních. Společnost sociální pediatrie České lékařské společnosti J. E.
Purkyně, ve spolupráci s Dětským domovem pro děti do 3 let v Mostě, pořádala v listopadu
1993 „1. národní konferenci k problematice týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte“
s mezinárodní účastí, které se sbor zúčastnil a přivítal účastníky konference. V roce 1994 se
dostalo paní učitelce Evě Hodkové ocenění nejvyšší, Cena města Mostu za dlouholetou činnost s pěveckým sborem Permoníček. Při příležitosti této ceny byl Permoníček požádán, aby
svým vystoupením zahájil 1. zasedání městské rady po komunálních volbách, kde se zároveň
volil nový starosta města Mostu.
U příležitosti oslav 730. Výročí udělení privilegií městu Žatec králem Přemyslem
Otakarem II. sbor v Žatci hostoval a měl takový úspěch, že byl pozván vystupovat dne 30. 5.
1995 na koncert žatecké ZUŠ do Městského divadla v Žatci. Zdá se to být až neuvěřitelné, že
tento těžko ovladatelný až nezkrotný ve svých dětských nápadech živel se pod vedením učitelky paní Evy Hodkové proměnil ve sbor, který si získal plné sympatie u žateckých návštěvníků. Mezi Permoníčkem a ZUŠ Žatec došlo téhož roku k užší spolupráci a paní Eva Hodková
zde založila sbor Chmeláček. Slavnostní koncert k 15. Výročí založení sboru Permoníček se
konal 15. 6. 1995 v Městském divadle v Mostě, kam byli pozváni všichni ti, kteří do Permoníčku od roku 1980 docházeli. Této krásné akce se zúčastnilo i mnoho vzácných hostů. Celý
scénář programu připravila paní Eva Hodková a její syn Marián Hodek.
V září roku 1995 se dostalo Permoníčku velké pocty vystupovat u příležitosti Světového dne dětí v Dippoldiswalde u Drážďan společně s německými dětmi. Sbor byl obecenstvem vřele přijat. Po účasti na mezinárodní konferenci, jejíž téma bylo „Mezinárodní ochrana
děti v pohraničních oblastech“, kterou pořádal německý Spolek pro ochranu dětí a mládeže
spolkové země Sasko, se otevírá sboru nová cesta spolupráce mezi českým a německým stá1

tem, aby nejen v Sasku, ale i v jiných městech SRN předvedl své umění. Sbor navazuje spolupráci s německým akordeonovým orchestrem ze soukromé školy Musikschule Fröhlich
v Dippoldiswalde pod vedením Mathiase Rexe.
Další zajímavou akcí sboru Permoníček je vystoupení společně s pražskými umělci
Janem Čenským a Petrou Černockou na „Zahradních slavnostech“ pro děti Speciální interní
školy s vadami zraku, sluchu a řeči v Měcholupech u Žatce. Závěrečný koncert v červnu roku
1996 probíhá prvně v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mostě. Na podzim roku 1996 sbor
účinkuje opět v SRN, a to v Žitavě na velkých mezinárodních oslavách k Světovému dni dětí
společně s dětmi z Polska a Spolkové republiky Německo. V prosinci roku 1996 na vánočním
koncertě Permoníčku hostuje prvně i jeho kamarád sbor Chmeláček ze Žatce. Zúčastňuje se
ho celkem 85 dětí. Sbor Chmeláček hostuje i na „Jarním koncertě“ sboru Permoníček v roce
1997, a to samostatným koncertem, kde se v závěru oba sbory spojují. V dubnu téhož roku
pobývá v Mostě delegace Spolku na ochranu dětí a mládeže ze Saska v čele s Dr. Zsachem
z Drážďan, kteří přijeli pozvat mostecké představitele, včetně přednosty okresu a starosty
města Mostu na Dubnový den dětí do Lipska. Sboru Permoníček se dostává té pocty, že je
vybrán jako jediný dětský sbor z České republiky, a to přímo samotným šéfdirigentem Newyorské filharmonie Kurtem Mazurem, světoznámým šéfdirigentem Lipského orchestru z
Gewandhausu (Oděvní dům), na velkolepý koncert dětských pěveckých sborů – benefiční
koncert šéfdirigenta. Sbor zpíval před 7.000 diváky a pobýval tři dny v Lipsku – ve školce pro
děti s mezinárodní účastí. Sboru Permoníček se tak dostává největší pocty za 17 let svého
trvání. Po velmi krásných, zdařilých a nezapomenutelných vystoupeních se sbor stává slavným v SRN a je nazván „Dětské hvězdy Lipska“. Dostává nové nabídky koncertů nejen
v SRN, ale i za oceán. V červnu roku 1997 absolvoval další zahraniční koncert společně se
sborem Chmeláček ze ZUŠ Žatec v krásném městečku v SRN – Glashütte, společně s německými hostiteli ze školy Musikschule Fröhlich.
Jako každý rok vyjíždí sbor na třídenní soustředění do Vidžína, okres Plzeň sever, tentokrát společně se sborem Chmeláček, ale i s hosty a dětmi z mezinárodní mateřské školy
v Lipsku. Zde vystupují po západočeských lázních a s německými dětmi vychutnávají příjemné chvíle jako odměnu za vykonanou práci.
S akordeonovým orchestrem Musikschule Fröhlich sbor vystupuje ještě jednou, a to v
červnu roku 1997 prvně v děkanském kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mostě. Setkání
s hudebními talenty se vydařilo. Obě tělesa se blýskla tím nejlepším ze svého repertoáru
a v závěru se spojila ke společnému muzicírování, aby dokázala, že hudba a přátelství neznají
hranic. Dne 4. října roku 1997 se sbor Permoníček dostává do Prahy, kde koncertuje u Křižíkovy fontány. Celé stránky novin píší o těchto oslavách, ale také se celou historií zmiňují
o nových hvězdičkách Permoníčku, který v Praze zazářil na dvou koncertech a byl přijat veřejností s velikým ohlasem. Od roku 1997 spolupráce mezi sbory Permoníček a Chmeláček
vrcholí a na všechny koncerty už vyjíždí společně. Stávají se tak velikým tělesem pod vedením paní učitelky Hodkové. Přátelství s akordeonovým orchestrem Musikschule Fröhlich se
prohlubuje v prosinci roku 1997 koncertem v nově zrekonstruovaném hotelu v Schellerhau
v SRN.
Od ledna roku 1998 se sbor Chmeláček osamostatnil pod vedením paní učitelky Evy
Hodkové a spoluzakladateli panem Müllerem a panem ing. Barborkou, a tak vzniklo Občanské sdružení Čmeláček (ne již Chmeláček), sdružující rodiče dětí působících ve sboru.
V květnu roku 1998 Permoníček a Čmeláček otevírají mezinárodní kongres v Drážďanech,
v kongresovém sále Chrámu Tří králů, který pořádal Spolek pro ochranu dětí a mládeže pro
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zemi Sasko. V září roku 1998 se sbor Permoníček také osamostatnil a vzniklo Občanské sdružení Permoníček, sdružující také rodiče dětí působících ve sboru pod vedením paní učitelky
Evy Hodkové. V posledních letech doprovází sbor na keyboard Marián Hodek, který byl studentem Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Dnes je hudebním aranžérem a poradcem sborů, asistentem ředitelky Evy Hodkové. V září roku 1998 sbory Permoníček
a Čmeláček úderem všech kostelních zvonů slavnostně otevírají svým koncertem na žatecké
radnici všechny kulturní památky v naší zemi, pod názvem „Dny evropského dědictví“.
„Mostecké slavnosti“ v Mostě dávají opět šanci sborům se předvést na veřejnosti, a tak
získat další nové adepty. Humanitární koncert v říjnu roku 1998 pod názvem „Loučení
s létem“ pro Stacionář dětského domova, sborům Permoníček a Čmeláček umožňuje navázat
nové kontakty, a hlavně potěšit postižené a odložené děti. Spolupráce s Českou spořitelnou
v Mostě vrcholí každým rokem v říjnu koncertem ke „Dni spoření“. Velmi důležitou a slavnostní akcí bylo „Otevírání Prvního náměstí v Mostě“ v listopadu roku 1998, které přenášely
televizní a rozhlasové stanice. Sborům se dostalo té pocty, aby vystupovaly v úvodu celého
slavnostního ceremoniálu.
V prosinci roku 1998 tradiční vánoční koncert „Cinkají zvonečky“ se prvně uskutečňuje ne v Mostě, ale v Žatci společně s akordeonovým orchestrem z Musikschule Fröhlich.
Rok 1999 je bohatý na koncerty obou sborů, které vystupují společně se sborem z Musikchule
Fröhlich jak v Mostě, Žatci, tak i v SRN. Při těchto výměnných koncertech se utužuje přátelství nejen mezi českými a německými dětmi, ale i mezi jejich rodiči. Mezi tyto koncerty patří
vystoupení v Höckendorfu, Neuhermsdorfu, Schellerhau a Geisingu – velikonoční koncerty.
Každoročně školní rok úspěšně sbory zakončují závěrečnými koncerty v Mostě a v Žatci.
V měsíci říjnu roku 1999 zanikají obě samostatná Občanská sdružení a od měsíce listopadu roku 1999 vzniká jedno Občanské sdružení pod názvem „Permoníček Most a Čmeláček Žatec“ pod vedením paní ředitelky Evy Hodkové, asistentem panem Mariánem Hodkem
a manažerem panem Zdeňkem Müllerem.
Rok 2000 sbory i s rodiči úspěšně zahajují dnem 1.března koncertem na podporu kampaně „30 dní pro občanský sektor“. Tím dokazují, že mají zájem se podílet na dění kolem
sebe, že nechtějí být pasivními členy společnosti, že vědí, že jsou odpovědni za společnou
budoucnost nás všech, ale hlavně naší mladé a nejmladší generace. Velké pocty se sborům
dostává 4.března 2000, kdy vystupují ve Sněmovně Parlamentu České republiky v Praze.
Všichni si odnášejí nezapomenutelné zážitky a velice úspěšně reprezentují město Most a Žatec.
Dne 4.června 2000 u příležitosti oslav 20. výročí založení sboru Permoníček a 5. výročí založení sboru Čmeláček se konal koncert v Městském divadle v Mostě. Do divadla byli
pozváni všichni Ti, kteří do Permoníčku od roku 1980 docházeli, ale i Ti, kteří od roku 1995
docházeli do sboru Čmeláček. Tělesa důstojně oslavila svá výročí před zraky všech diváků,
vzácných hostů a představitelů všech sponzorů. Jako dárek dostaly prvně soustředění v Poustkách a plno krásných dárků.
Jelikož od roku 2000 počet dětí v obou tělesech narůstá až do 130 dětí, kapacitně nestačí soustředění ve Vidžíně a tak tělesa začínají vyjíždět na třídenní soustředění do Poustek –
okres Plzeň sever. I nadále zde vystupují v Konstantinových lázních. Tradicí se stávají i výchovné koncerty pro ZŠ a MŠ v žateckém divadle a jarní koncerty a koncerty na závěr školního roku.
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Na jaře v dubnu 2001 sbory vyjíždí na velikonoční koncert do Geisingu, kde zpívají
společně s akordeonovým orchestrem Musikschule Fröhlich. Největší a nejprestižnější vystoupení v dosavadní historii sborů se stává vystoupení dne 7., 8. a 9. září roku 2001 na Dnech
Saska v Žitavě, kde děti vystupují v přímém televizním přenosu německé televize ARD
a MDR. Tyto vystoupení rovněž přenáší rozhlasová stanice PSRMDR. Podobně jako před lety
v Lipsku i zde byly děti nazvány „pěveckými hvězdami Dnů Saska“.
Závěr roku 2001 je bohatý a úspěšný na další koncerty „Vánoční koncerty“ např.
v kostele v německém pohraničním městečku Glashüte , nebo další koncert se sborem Strunky v Lomu, v Mostě a v Žatci humanitární vánoční koncert prvně v žateckém kostele. Výtěžek z tohoto koncertu byl dán pro Centrum zdravotně postižených v Lounech a v Žatci, a tak
byla navázána spolupráce s touto organizací
V měsíci březnu 2002 se opět dostává sborům pozvání účinkovat v Parlamentu ČR ke
dni matek. V měsíci květnu téhož roku vyjíždí sbory na koncertní turné do Itálie, oblast Kalábria, města Scalea. Ve městě St. Nicola Arcello maj sbory 2 koncerty, jeden společně s italskými dětmi z místní ZUŠ a druhý samostatný, a sklízejí veliký úspěch jak mezi obecenstvem, tak hlavně mezi italskými dětmi, které přicházejí na jeviště a tančí společně s českými
dětmi. Představitelé města a hudební odborníci vyjadřují sborům obdiv, úctu a hodnotí jejich
vystoupení na vysoké úrovni. Na závěr dostávají zlatou plaketu s vyrytými jmény obou sborů.
Úspěšný školní rok 2002 sbory výjimečně ukončují soustředěním ve Chvojkovském Mlýně.
V létě roku 2002 prošla naše země velikou zkouškou – povodněmi. V tomto duchu se
nesl i začátek školního roku 2002 a 2003, který začínal humanitárními koncerty. Všechny
koncerty jak v Žatci, tak v Podbořanech byly uskutečněny ve spolupráci s Centrem zdravotně
postižených v Lounech, v Podbořanech a v Žatci a výtěžky z koncertů byly předány starostům
z obce Tuháň, ředitelce místní mateřské školy, a z obce Dobříň. Další humanitární koncert se
konal v prosinci 2002, prvně v Lounském kostele, jehož výtěžek byl předán Centru zdravotně
postižených v Lounech. V prosinci byl také úspěšný i vánoční koncert pro zaměstnance firmy
GRAMMER v Mostě a jeho zahraniční hosty z celého světa, a vánoční koncert v žateckém
divadle. Na závěr prosince 2002 probíhal v Mostě opět tradiční vánoční koncert pod názvem
"Cinkají zvonečky".
Začátkem května roku 2003 sbory oslavují společně 10. výročí s Deníkem Mostecka
v Mostě, a poté koncem května vyjíždí koncertovat již podruhé do Itálie, tentokrát až na Sicílii, a to na pozvání starosty z města Brollo a starosty města Piraino, a hlavně na pozvání ředitele Camping Vilaggio – Callanovella. Na těchto koncertech sbory zpívají několik písní italsky a opět sklízejí veliký úspěch. Od představitelů města Brollo dostávají erb města na vzácném dřevě, ze kterého se vyrábějí lodě a každé dítě děkovnou listinu a cukrovinky, a od představitelů města Piraino dostávají stříbrnou plaketu a sladké odměny. Děti společně s rodiči
zde prožívají nádherné dny plné sluníčka, koupání a výletů a odváží si nezapomenutelné zážitky.
1. června roku 2003 se pěvecké bory připojují k rezoluci na podporu uchování míru
a světa bez válek pro děti celé naší planety společně s německým Spolkem pro ochranu dětí
a mládeže pro zemi Sasko – Kinderschutzbundem. Výsledkem této rezoluce je i koncert
1. 6. 2003 k MDD pořádaný v Grimmě v SRN. Sbory zde zpívají společně s německými dětmi a koncert nese název, který navrhla ředitelka sborů "Pojďte s námi do světa dětí". Tato
akce není jen svátkem dětí, ale má také humanitární podtext, protože výtěžek s koncertu se
předával starostovi města Grimma, aby posloužil na nápravu škod, které ve městě napáchali
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povodně, tak jako u nás v ČR. Náročný, ale úspěšný školní rok 2002/2003 opět sbory ukončují soustředěním, ale tentokrát v Poustkách, okr. Plzeň – sever.
Začátek roku 2003-2004 mají sbory napilno.
6. 9. 2003 Z iniciativy Německého svazu Spolku pro ochranu dětí pro zemi Sasko
a prezidenta Saského sněmu Ericha Iltgena sbory vystupují na "Dnech
Saska" v Sebnitzu (SRN) v jednohodinovém programu společně s německou taneční skupinou Okresní svazu "Saské Švýcarsko" v přímých
televizních přenosech.
27. 9. 2003 Sbory mají veřejné vystoupení na Slavnosti "Haló novin" u Křižíkovy
fontány na pražském výstavišti. Spolu s nimi vystupují i další umělci
z naší republiky.
4. 11. 2003 Probíhá televizní natáčení sborů s mosteckou televizí DAKR v Okresní
knihovně v Mostě. Sbory zde předvádí ukázky z hodin, vedou rozhovory s dětmi, s rodiči, s vedením.
7. 11. 2003 Sbory vystupují na Mezinárodní konferenci ve Svinčicích u Mostu. Na
této konferenci jsou pozvány, aby se podílely třemi koncerty na oslavách Dnů Evropy v Žitavě v SRN 30. 4. - 2. 5. 2004 při slavnostním
vstupu ČR a Polska do EU.
25. 11. 2003 Deník Homér Most natáčí dvouhodinový pořad se sbory, při kterém
fotografuje a dělá rozhovory s ředitelkou sboru, s dětmi a rodiči.
2. 12. 2003 Koná se "Adventní koncert" v nově zrenovovaném divadle v Lounech
ve spolupráci s Centrem zdravotně postižených v Lounech, v Žatci
a v Podbořanech.
5. 12. 2003 Ve spolupráci s Centrem volného času v Mostě sbory vystupují na 1.
náměstí v Mostě při akci "Rozsvěcování vánočního stromku". Sbory
jsou publikem velmi vřele přijaty a prožívají společně s nimi dojemné
chvíle v předvánočním čase u velikého vánočního stromu.
11. 12. 2003 Sbory poprvé vystupují na "Adventním koncertě" pro členy Mezinárodního hnutí KIWANIS International v ZUŠ v Mostě. KIWANIS
znamená vyjádření sama sebe a zviditelnění se. Pro všechny kluby světa je prioritou číslo jedna – pomoc dětem, pomáhat druhým, vytvářet
trvalá přátelství a spolupracovat. Výtěžek z koncertu byl dán na dobročinné účely.
18. 12. 2003 Kalendářní rok sbory opět ukončují vánočním koncertem "Cinkají zvonečky". Tento koncertje hlavně zajímavý tím, že se na něm koná prvně
veřejná nahrávka na CD. Sbory za svá úspěšná léta konečně natáčí prvně svoje první CD.
Leden 2004 Po celý měsíc se vybrušuje, upravuje natočení prosincové veřejné zvukové nahrávky na CD pod názvem "Cinkají zvonečky". V každém
školním roce mají sbory Carusošou a Karneval.
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6. 4. 2004 Koná se "Jarní koncert" v kinosále Reprezentačního domu města Mostu, který se stane osvěžením pro děti i obecenstvo a zároveň generálkou
pro výjezd na Dny Evropy do Žitavy.
30. 4. - 2. 5. 2004 U příležitosti vstupu ČR a Polska do EU se konaly veliké oslavy. Dětské pěvecké sbory byly pozvány radou německého města Žitavy v SRN
na Dny Evropy, aby svým zpěvem vstoupily i ony do Evropy. V Žitavě
měly celkem tři koncerty, z toho dva koncerty v přímém rozhlasovém
vysílání "Shouw radia PSR" a jeden koncert v přímém televizním pořadu "Evropské matiné televize MDR". Sbory měly připraveny krásný
monumentální program, ve kterém zpívaly česky, německy a polsky.
Největší potlesk sklidily za píseň Óda na radost, kterou zazpívaly právě
v těchto třech jazycích a za píseň We Are The World (Svět patří nám).
Složení sborů a jejich pěvecké výkony byly hodnoceny odborníky
i veřejností velice kladně.
24. 5. - 8. 6. 2004 Sbory vystupovaly na "Bulharských slavnostech" v Albeně. Tyto koncerty opět natáčela bulharská televize. Kromě koncertních vystoupení
mají Mostečtí a Žatečtí nádherné vzpomínky na celý pobyt v zahraničí,
a také na cestování prvně letadlem.
24. 6. 2004 "Ahoj prázdniny" - to byl název posledního koncertu v tomto školním
roce, který připravily pro své posluchače v kinosále Reprezentačního
domu města Mostu, a na kterém sbory slavnostně pokřtily své první
CD.
Rokem 2004–2005 sbory vstupují do svého jubilejního roku. Permoníček oslaví
25. výročí a Čmeláček své 10. výročí. Ale dříve, než se konají oslavy, sbory čeká náročný
školní rok příprav.
23. 10. 2004 Sbory vystupují na Benefičním koncertu v rámci projektu „Světa doteků“ v Městském divadle v Mostě. Výtěžek z koncertu jde pro Svaz
neslyšících a nedoslýchavých v ČR.
6.12. - 7. 12. 2004 Konají se jako každý rok mikulášské nadílky formou koncertů pro
Mikuláše a čerta.
22. 12. 2004 Tradiční vánoční koncert „Cinkají zvonečky“ opět ukončují kalendářní
rok 2004. Koncert se koná za účasti pozvaných představitelů Kinderschutzbundu (Spolku pro ochranu dětí pro zemi Sasko) z Drážďan.
26. 3. 2005 "Velikonoční jarmark" – sbory vystupují na velikonočním koncertě na
1. náměstí v Mostě, pořádaným Centrem volného času v Mostě.
Od 1. dubna 2005 se dětský pěvecký sbor Permoníček přemisťuje z Okresní knihovny
v Mostě na 3. ZŠ U stadionu v Mostě, kde pokračuje v přípravách na Slavnostní koncert k 25.
výročí Permoníčku a k 10. výročí Čmeláčku.
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24. 5. – 4. 6. 2005 Koncertní turné ve Španělsku – oblast Costa Brava.
26. 6. 2005 Slavnostní koncert u příležitosti oslav 25. výročí založení sboru Permoníček a 10. výročí založení sboru Čmeláček se konal v Městském
divadle v Mostě. Do divadla byli pozváni všichni Ti, kteří do Permoníčku od roku 1980 docházeli, ale i Ti, kteří od roku 1995 docházeli
do sboru Čmeláček. Tělesa důstojně oslavila svá výročí před zraky
všech diváků, vzácných hostů a představitelů všech sponzorů. Děti
dostaly plno krásných dárků.
Začátek školního roku 2005-2006 je opět bohatý na přísun nových dětí.
6. 12. 2005 Mikulášská nadílka v Hotelu Murom v Mostě.
8. 12. 2005 Slavnostní galavečer v Domě kultury v Teplicích – Udělování Ceny za
lidskost a statečnost OSKAR 2005. Moderovala Miss sympatie Lenka
Taussigová a Roman Lukáš. O uvolnění atmosféry se v úvodu postaraly oba pěvecké sbory.
17. 12. 2005 Adventní koncert na Staroměstském náměstí v Praze.
21. 12. 2005 Vánoční koncert "Cinkají zvonečky" - REPRE v Mostě.
V roce 2006 po pololetních prázdninách mají děti „Perčmel hledá Superstar“
a karneval, kde opět předvádí své znalosti, které se naučily během půl roku.
26. 5. – 28. 5.2006 Celý sbor vyjíždí na soustředění do Poustek okres Plzeň – sever, kde
se v obci Žihle předvedly úspěšným koncertem.
21. 6. 2006 Závěr školního roku sbory ukončují koncertem „Ahoj prázdniny“
v kinosále Reprezentačního domu města Mostu za účasti hostů
z německého Kinderschutzbundu – Svazem pro ochranu dětí pro zemi
Sasko.

Začátek školního roku 2006–2007
2. 12. 2006 Rozsvěcení vánočního stromu na Staroměstském náměstí v Praze.
6. 12. 2006 Mikulášská nadílka – CASCADE Most.
17. 12. 2006 Adventní koncert na Staroměstském náměstí v Praze.
20. 12. 2006 Vánoční koncert "Cinkají zvonečky" v kulturním domě REPRE Most.
22. 2. 2007 Perčmel hledá SUPERSTAR – Hotel CASCADE v Mostě.
20. 3. 2007 KARNEVAL pro Permoníček a Čmeláček v hotelu Cascade v Mostě.
14. 4. 2007 Velikonoční trhy na Staroměstském náměstí v Praze.
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26. 4. 2007 JARNÍ KONCERT – Kinosál REPRE v Mostě.
2. 6. – 11. 6. 2007 Koncertní turné po Francii.
26. 6. 2007

Závěrečný koncert před prázdninami
v kulturním domě REPRE Most.

„AHOJ

PRÁZDNINY“

Zahájení školního roku 2007–2008
6. 9. 2007 „Senátní léto“ – koncert v Senátu ČR v Praze.
26. 10. – 28. 10. 2007 Podzimní soustředění s koncerty v Poustkách.
4. 12. 2007 Mikulášská nadílka – CASCADE Most.
15. 12. 2007 Vánoční trhy v Mostě.
19. 12. 2007 Vánoční koncert „Cinkají zvonečky“ v kulturním domě REPRE
Most.
4. 3. 2008 Perčmel hledá SUPERSTAR – 3. ZŠ v Mostě.
25. 3. 2008 Velikonoční trhy na Staroměstském náměstí v Praze.
2. 6. – 12. 6. 2008 Soustředění DPS Permoníček Most a Čmeláček Žatec
Řecko – Chalkidiki – Stavros
24. 6. 2008 Závěrečný koncert před prázdninami „AHOJ PRÁZDNINY“
v kulturním domě REPRE Most.

Zahájení školního roku 2008–2009
8. 10. 2008 Koncert pro akci „Dny neziskového sektoru“.
Křížova vila v Žatci.
4. 12. 2008 Mikulášská nadílka – CASCADE Most.
18. 12. 2008 Vánoční koncert „Cinkají zvonečky“ v kulturním domě REPRE
Most.
24. 2. 2009 Perčmel hledá SUPERSTAR – 3. ZŠ v Mostě.
25. 3. 2009 KARNEVAL pro Permoníček a Čmeláček v hotelu Cascade
v Mostě.
29. 4. 2009 JARNÍ KONCERT – Kinosál REPRE v Mostě.
22. 5. – 24. 5. 2009 Soustředění s koncerty v Poustkách.
23. 6. 2009 Závěrečný koncert před prázdninami „AHOJ PRÁZDNINY“
v Reprezentačním domě města Most.
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Zahájení školního roku 2009–2010
12. 9. 2009 Koncert na „III. Mariánské pouti“ v Mariánských Radčicích.
15. 10. 2009 Koncert pro akci SPCCH Žatec pod názvem „Mám svůj den“
v Městském divadle v Žatci.
4. 12. 2009 Mikulášská nadílka – CASCADE Most.
17. 12. 2009 Vánoční koncert „Cinkají zvonečky“ v kulturním domě REPRE
Most.
9. 2. 2010 Perčmel hledá SUPERSTAR pro Permoníček – 3. ZŠ v Mostě.
24. 2. 2010 Perčmel hledá SUPERSTAR pro Čmeláček – 3. ZŠ v Žatci.
13. 3. 2010 Koncert pro 11. ZŠ, coby jako host – Velká scéna Městského divadla v Mostě.
25. 3. 2010 KARNEVAL pro Permoníček a Čmeláček v hotelu Cascade
v Mostě.
1. 4. 2010 Velikonoční jarmark – koncert na 1. náměstí v Mostě.
3. 5. 2010 Koncert na 1. náměstí v Mostě v rámci předvolební kampaně ODS.
15. 5. 2010 Koncert na Zahradní slavnosti 3. ZŠ v Žatci – oslavy 110. výročí
založení školy.
3. 6. 2010 „SENÁTNÍ LÉTO“ – koncert v Senátu ČR v Praze
Valdštejnská zahrada
13. 6. 2010 SLAVNOSTNÍ KONCERT K 30. VÝROČÍ PERMONÍČKU
A 15. VÝROČÍ ČMELÁČKU
Velká scéna Městského divadla v Mostě

Zahájení školního roku 2010–2011
8. 10. 2010 Předvolební mítink ODS na 1. Náměstí v Mostě.
11. 10. 2010 Předvolební mítink OMMO koncert u REPRE v Mostě.
6. 12. 2009 Mikulášská nadílka – CASCADE Most.
17. 12. 2009 Vánoční koncert na Vánočních trzích v Mostě.
19. 12. 2010 Vánoční koncert na Vánočních trzích v Mostě.
21. 12. 2010 Vánoční koncert „Cinkají zvonečky“ v kulturním domě REPRE
Most.
15. 2. 2011 Perčmel hledá SUPERSTAR – 1. část na 3. ZŠ v Mostě.
17. 2. 2011 Perčmel hledá SUPERSTAR – 2. Část na 3. ZŠ v Mostě.
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31. 3. 2011 KARNEVAL pro Permoníček a Čmeláček v hotelu Cascade
v Mostě.
21. 6. 2011 Závěrečný koncert před prázdninami „AHOJ PRÁZDNINY“
v Reprezentačním domě města Most.
24. 6. – 26. 6. 2011 Soustředění s koncerty v Poustkách – okres Plzeň Sever

Zahájení školního roku 2011–2012
20. 11. 2011 Vánoční koncert „Rozjímání k adventu“
Kulturní dům v Podbořanech
6. 12. 2011 Mikulášská nadílka – CASCADE Most.
14. 12. 2011 Vánoční koncert na Vánočních trzích v Mostě – 1. náměstí
20. 12. 2011 Vánoční koncert „Cinkají zvonečky“
ZUŠ F. L. Gassmanna v Mostě.
24. 1. 2012 Perčmel hledá SUPERSTAR – 1. část na 3. ZŠ v Mostě.
26. 1. 2012 Perčmel hledá SUPERSTAR – 2. Část na 3. ZŠ v Mostě.
16. 3. 2012 KARNEVAL pro Permoníček a Čmeláček hotel Cascade v Mostě.
29. 5. 2012 Jarní koncert v ZUŠ F. L. Gassmanna v Mostě.
8. 6. – 17. 6. 2012 Soustředění DPS Permoníček Most a Čmeláček Žatec
Itálie – Kalábrie – La Mantinera (Prai a Mare)

Zahájení školního roku 2012–2013
4. 12. 2012 Mikulášská nadílka v hotelu CASCADE Most.
15. 12. 2012 Adventní koncert v kostele sv. Václava v Novém Sedle
20. 12. 2012 Vánoční koncert „Cinkají zvonečky“ v ZUŠ F. L. Gassmanna
v Mostě.
29. 1. 2013 Perčmel hledá SUPERSTAR – 1. část na 3. ZŠ v Mostě.
31. 1. 2013 Perčmel hledá SUPERSTAR – 2. Část na 3. ZŠ v Mostě.
23. 2. 2013 Zimní koncert – Městské divadlo v Žatci
21. 3. 2013 KARNEVAL pro Permoníček a Čmeláček v hotelu Cascade
v Mostě.
1. 6. 2013 Koncert k MDD – Státní zámek v Krásném Dvoře
20. 6. 2013 Koncert „Ahoj prázdniny“ v ZUŠ F. L. Gassmanna v Mostě.
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Zahájení školního roku 2013–2014
03. 12. 2013 Mikulášská nadílka v hotelu CASCADE Most.
19. 12. 2013 Vánoční koncert „Cinkají zvonečky“ v ZUŠ F. L. Gassmanna
v Mostě.
11. 2. 2014 Perčmel hledá SUPERSTAR – 1. část na 3. ZŠ v Mostě.
13. 2. 2014 Perčmel hledá SUPERSTAR – 2. Část na 3. ZŠ v Mostě.
21. 3. 2014 KARNEVAL pro Permoníček a Čmeláček v hotelu Cascade
v Mostě.
16. 4. 2014 Koncert na Velikonočním jarmarku v Mostě
20. 6. 2014 Koncert „Ahoj prázdniny“ v ZUŠ F. L. Gassmanna v Mostě.

Zahájení školního roku 2014–2015
4. 12. 2014 Mikulášská nadílka v hotelu CASCADE Most.
19. 12. 2014 Vánoční koncert „Cinkají zvonečky“ v ZUŠ F. L. Gassmanna
v Mostě.
17. – 19. 2. 2015 Perčmel hledá superstar
23. 3. 2015 KARNEVAL pro Permoníček a Čmeláček v hotelu Cascade
v Mostě.
24. 5. 2015 SLAVNOSTNÍ KONCERT K 35. VÝROČÍ PERMONÍČKU
A 20. VÝROČÍ ČMELÁČKU
Velká scéna Městského divadla v Mostě

Zahájení školního roku 2015–2016
3. 12. 2015 Mikulášská nadílka v hotelu CASCADE Most.
18. 12. 2015 Vánoční koncert „Cinkají zvonečky“ v ZUŠ F. L. Gassmanna
v Mostě.
9. – 11. 2. 2016 Perčmel hledá superstar
1. 4. 2016 KARNEVAL pro Permoníček a Čmeláček v hotelu Cascade
v Mostě.
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18. 5. 2016 KONCERT v Chrámu chmele a piva v Žatci
slavnostní udělení vyznamenání nejlepším sportovcům města Žatce
9. 6. 2016 Koncert „Ahoj prázdniny“ v ZUŠ F. L. Gassmanna v Mostě.
17. 06. - 19. 06. 2016 Soustředění Permoníčku a Čmeláčku v ŠvZ Žihle – Poustky
okres Plzeň sever
za finanční podpory na dopravu od Magistrátu města Mostu
21. 7. 2016 KONCERT VE VALDŠTEJNSKÉ ZAHRADĚ v SENÁTU
PČR v Praze
za finanční podpory na dopravu od Magistrátu města Mostu

Zahájení školního roku 2016–2017
2. 12. 2016 Koncert na vánočních trzích v Mostě
6. 12. 2016 Mikulášská nadílka v hotelu CASCADE Most.
20. 12. 2016 Vánoční koncert „Cinkají zvonečky“ v ZUŠ F. L. Gassmanna
v Mostě.
14. – 16. 2. 2017 Perčmel hledá superstar
31. 3. 2017 KARNEVAL pro Permoníček a Čmeláček v hotelu Cascade
v Mostě.
18. 5. 2017 KONCERT VE VALDŠTEJNSKÉ ZAHRADĚ v SENÁTU
PČR v Praze
za finanční podpory od Magistrátu města Mostu
15. 6. 2017 Koncert „Ahoj prázdniny“ v ZUŠ F. L. Gassmanna v Mostě.
23. 06. - 25. 06. 2017 Soustředění Permoníčku a Čmeláčku v ŠvZ Žihle – Poustky
okres Plzeň sever

Zahájení školního roku 2017–2018
2. 9. 2017 Koncert na marienberském řezbářském jarmarku v rámci přeshraničního projektu „Dřevo v minulosti, přítomnosti a v budoucnosti“
1. 12. 2017 Vánoční koncert na Vánočních trzích v Mostě – 1. náměstí
2. 12. 2017 Adventní koncert na náměstí v Blšanech
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7. 12. 2017 Mikulášská nadílka v hotelu CASCADE Most.
21. 12. 2017 Vánoční koncert „Cinkají zvonečky“ v ZUŠ F. L. Gassmanna
v Mostě.
20. – 22. 3. 2018 Perčmel hledá superstar
10. 5. 2018 KONCERT VE VALDŠTEJNSKÉ ZAHRADĚ v SENÁTU
PČR v Praze
za finanční podpory od Magistrátu města Mostu
1. 6. až 12. 6. 2018 SOUSTŘEDĚNÍ V ITÁLII – pobytový zájezd
Vieste – poloostrov Cargano – Apulie

Zahájení školního roku 2018–2019
4. 12. 2018 Mikulášská nadílka v hotelu CASCADE Most.
7. 12. 2018 Koncert na Vánočních trzích v Mostě
19. 12. 2018 Vánoční koncert „Cinkají zvonečky“ v ZUŠ F. L. Gassmanna
v Mostě.
26. – 28. 3. 2019 Perčmel hledá superstar
15. 4. 2019 Koncert na Velikonočním jarmarku v Mostě
30. 5. až 11. 6. 2019 SOUSTŘEDĚNÍ V ITÁLII – pobytový zájezd
Vieste – poloostrov Cargano – Apulie

Zahájení školního roku 2019–2020
4. 12. 2019 Mikulášská nadílka v restauraci BENEDIKT Most.
7. 12. 2019 Vánoční koncert na Vánočních trzích v kapli sv. Antonína Paduánského v Louce u Litvínova
18. 12. 2019 Vánoční koncert „Cinkají zvonečky“ v ZUŠ F. L. Gassmanna
v Mostě.
25. – 27. 2. 2020 Perčmel hledá superstar
17. 06. - 21. 06. 2020 Soustředění Permoníčku a Čmeláčku v ŠvZ Žihle – Poustky
okres Plzeň sever
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Zahájení školního roku 2020–2021
30. 05. - 05. 06. 2021 Soustředění Permoníčku a Čmeláčku v ŠvZ Žihle – Poustky
okres Plzeň sever

Zahájení školního roku 2021–2022
1. 12. 2021 Mikulášská nadílka v hotelu CASCADE Most.
20. 12. 2021 Vánoční koncert „Cinkají zvonečky“ v ZUŠ F. L. Gassmanna
v Mostě.
15. 2. 2022 Perčmel hledá superstar
29. 3. 2022 KARNEVAL pro Permoníček a Čmeláček v hotelu Cascade
v Mostě.
11. 04. - 18. 04. 2022 Soustředění Permoníčku a Čmeláčku v ŠvZ Žihle – Poustky
okres Plzeň sever
4. 8. 2022 KONCERT VE VALDŠTEJNSKÉ ZAHRADĚ v SENÁTU
PČR v Praze
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