Milé Rolničky,, milí rodiče a přátelé Rolničky a dětského
sborového zpívání vůbec.
Školní rok se už dávno přehoupl do druhé poloviny a po delší odmlce přichází
další číslo našeho sborového
ého informačního občasníku. Tentokrát je
zaměřeno hlavně na „oddechové“ sborové akce – výjezd do Teplic
nad Metují a hlavně náš letní tábor Rolnička na Dřevíči 2017.
Prosím, dočtěte Kašpara až do konce, aby vám žádná důležitá
informace neunikla.
Vše dobré do konce školního
ho roku 2016/2017 všem přeje Dan Martin
M
Gerych.
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KAŠPAR DOŠEL AŽ DOMŮ ☺
Jméno „Rolničky“
ky“ ________________________ podpis rodičů
rodičů _____________________

KONTAKTNÍ ÚDAJE
Dětský pěvecký sbor Rolnička – Praha 12 (to je úplný název sboru)
Dobevská 876, Praha 12 – Kamýk, 143 00
Telefon: 608 237 147
E-mailové adresy: rolnickapraha12@seznam.cz (hlavní) nebo
info@rolnickapraha12.cz (e-mail napojený na www stránky)
Je možné používat obě e-mailové adresy, naopak, prosím, pro sborové a
soukromé záležitosti nepoužívejte školní adresu gerych@horackova.cz.
Internetové stránky: http://www.rolnickapraha12.cz
Číslo účtu platné od 9. 6. 2014: Air Bank 1283392028/3030
Variabilní symbol pro platbu za sbor je sborové číslo člena – zapsáno je v prezenčním
sešitku na deskách, na samolepce, případně je na internetu v sekci „Pro členy“

NEZAPOMEŇTE (ALE TO UŽ PŘECE ZNÁTE…) ☺
☺

Na každou zkoušku si noste kroužkové desky ve formátu A4 s fóliemi, ve kterých
máte noty, texty a další materiály seřazené podle čísel tak, abyste bez problémů rychle
našli, co potřebujete, a zároveň se vám papíry nerozpadly a nemusely se z desek
vůbec vyndavat.
☺ Nezbytnou pomůckou jsou psací potřeby – každý svoje – obyčejná tužka, propiska
a barevná (nejlépe červená) propiska, mikrofix atd., aby se s ní dalo čitelně psát a
opravovat v notách. Na zkoušky naopak nenoste nic, co by vás rozptylovalo a odvádělo
pozornost od práce (učení, hračky atd.)
☺ Na zkoušky je nutno chodit včas – to znamená alespoň 5 minut před začátkem.
Zkouška začíná v 16.15 hodin. Je špatné, když se sejdeme teprve deset minut po začátku
zkoušky – rozezpívání opravdu není jenom způsob, jak využít dobu, než se všichni sejdou.
Na zkouškách platí určený zasedací pořádek podle hlasů – každý ví, kde je jeho místo.
☺ Je nutné přezouvat se IHNED při vstupu do školy v hale, stejně tak při
odchodu. V době, kdy začíná sbor je většinou již uklizeno nebo se právě uklízí a pak není
možné se po budově pohybovat v botách a už vůbec ne naboso na mokré podlaze!!!
☺ Nezapomeňte, že Rolnička není organizována školou, ve škole pouze hostuje a
musí respektovat školní pravidla jako každý jiný.
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☺

Každá nepřítomnost na zkouškách a povinných akcích musí být omluvena
v prezenčním sešitku. V tomto ohledu sbor ze zákona funguje stejně jako škola.
☺ Texty všech písniček se učte průběžně doma – nespoléhejte na to, že se je
naučíte jenom na zkouškách – to opravdu nestačí. Nejpozději na začátku května by
měl být celý program hotový, což znamená umět i všechny texty zpaměti, abyste
nemuseli myslet na text a mohli se soustředit na provedení a výraz písničky. Vypadá
to opravdu velmi nehezky, když při provedení před posluchači někteří „vydávají“
úplně jiná slova, než ostatní, nehledě na to, že takový „zpěvák“ je pak pro sbor
nepoužitelný. Videozáznam některých koncertů je v tomto směru docela „zajímavý“.
☺ Občas je potřeba, abyste potvrdili SMS zprávu, kterou ode mne dostanete. Není to
příliš často, ale v takovém případě je opravdu nutné to ihned udělat. Může na tom
záviset např. termín koncertu. Vždy na číslo 608237147.

TEPLICE NAD METUJÍ – LISTOPAD 2014
ZAPOMENUTÉ CESTY, TROCHA LEZENÍ A VARHANNÍ
KONCERT ANEB POHLED DO HISTORIE
Už se stalo tradicí, že v únorovém čísle Kašpara se můžete dočíst o tom, jaký byl
náš podzimní výjezd do Teplic nad Metují a čemu jsme se tam věnovali. Ani letos tuto
tradici neporušíme. Tím ovšem podobnost s předcházejícími „Teplicemi“ končí. Letos
totiž bylo mnohé úplně jinak, než v minulých letech. Ubytovna, do které jsme jezdili a kde
jsme si i vařili, byla letos již v zimním spánku, a tak jsme museli zvolit dražší, ale
současně i podstatně komfortnější ubytování ve vedlejším penziónu Kamínek. Což však
znamenalo, že jsme si nemohli připravovat
snídani a vařit večeři dle potřeby a
okamžité chuti. Pro tentokrát se tedy
účastníci museli rozloučit s hustolívkou i
kečupově-sýrovými vrtulemi a dalšími
tradičními teplickými pochoutkami.
Kamínkovská kuchyně nám to ale plně
vynahradila – obložený stůl na snídani i
třeba borůvkové blbouny k večeři neměly
chybu.
Po několika letech jsme i s ohledem
na věk a možnosti účastníků opustili téma
fotoškoly a pustili se do poznávání dalších míst, protože téměř všichni byli v Teplicích
poprvé. Nakonec to bylo dobře, protože listopadové počasí by nějakému dlouhému
venčení fototechniky určitě neprospělo.
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První den odpoledne jsme se vydali na málo navštěvovanou, ale velmi krásnou a
také velmi špatně přístupnou vyhlídku Lysý vrch. Stranou turistických cest se ukrývá 135
metrů vysoký pískovcový ostroh nad údolím řeky Metuje, které ho odděluje od vstupu do
Teplických skal. Místo, kde je možné zcela nerušeně
odpočívat a kochat se krásou okolních stěn, věží a svahů
nad Metují, které jsou zvláště na podzim úžasně
vybarvené. Na zpáteční cestě si někteří (rozuměj všichni)
vyzkoušeli průchod (rozuměj průlez) odvodňovacím
tunýlkem pod železniční tratí – nejmocnější zážitek z
celého dne ☺
Druhý den jsme měli celý pro sebe a celý jsme ho
strávili venku, i když se počasí proti předcházejícímu dni
trochu zhoršilo, co se viditelnosti týče. Tentokrát nás
cesta zavedla na okruh Teplickým skalním městem, které
v husté mlze dostalo tajemnou tvář. Po jedné
nepoužívané odbočce jsme se dostali ven ze skal a pro
účastníky začala teprve ta pravá divočina. Hustý tmavý
bukový les, oranžový koberec listí občas narušený
balvany s jasně zeleným mechem a viditelnost asi dvacet
metrů vytvořily neopakovatelnou atmosféru. Na zpáteční
cestě jsme ještě měli možnost podívat se několikrát hlouběji do skalních soutěsek a
jeskyní, o kterých běžní návštěvníci nemají ani tušení.
Třetí den nás uvítalo o něco méně mlhavé počasí. Dopoledne jsme využili k malému
lezeckému, či spíše slaňovacímu výcviku na jedné šikovné cvičné skalce. Podle svých
schopností a důvěry v horolezeckou techniku si mohli účastníci zvolit různou obtížnost od
krátké šikmé stěny až po několikametrovou kolmou stěnu s převisem. Přestože to pro
některé byla první zkušenost na přírodní stěně, zvládli ji nakonec pokořit všichni.
Odpoledne mlha zhoustla natolik, že už
se neudržela ve vzduchu a začalo trochu pršet.
Ani to nám nezabránilo, abychom pokračovali
v průzkumu. Cestou kolem kostela Panny
Marie Pomocné jsme si všimli, že je otevřeno a
využili příležitosti podívat se dovnitř. Nejenom,
že jsme se dostali i do přilehlé poustevny a
dozvěděli se spoustu zajímavostí, ale po
domluvě došlo i na malý varhanní koncert. Hrál
jsem již na mnoho varhan, ale u všech byl mezi
varhaníkem a nejbližšími píšťalami odstup
několik metrů. Tento nástroj má prospekt (nejbližší a viditelné píšťaly) umístěný 30
centimetrů za zády varhaníka a pocit, kdy vám zvuk varhan z bezprostřední blízkosti
prostupuje celým tělem je těžko popsatelný.
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Poslední čtvrtý den už nám zbýval pouze zlatý hřeb programu – závěrečný oběd v
hronovské pizzerii Stella – a pak už jenom odjezd domů. I když tentokrát těch zlatých
hřebíčků bylo určitě více.
Celou fotogalerii (kolem 400 obrázků) najdete na www.rolnickapraha12.cz a výběr
fotografií také na fotostránkách www.geopixel.cz .

DALŠÍ TEPLICE NA OBZORU (SPÍŠ NA DOSAH RUKY)
JAKÉ BUDOU JARNÍ TEPLICE 2017
JARNÍ FOTOŠKOLA & LIDMI ZAPOMENUTÁ MÍSTA A
CESTY – 2. ČÁST – 26.–29. 4. 2017
Ti z vás, kdo sledujete naše pravidelné výjezdy do Teplic nad Metují, si možná
říkáte, že v nadpisu článku je chyba – do Teplic se přece jezdí na podzim a v ZIMĚ. Proč
se tu tedy píše o jarních Teplicích?
Je to tak opravdu správně – z
organizačních i povětrnostních důvodů se
zimní výjezd tentokrát přesouvá až na druhou
polovinu dubna. Tou dobou už (doufejme)
bude jarní počasí a my budeme moci poznat
další zapomenutá místa. Rozhodně
nemůžeme počítat s tím, že po sněhu nebude
ani památky – na některých místech se udrží
dokonce až do letních prázdnin, kdy do
těchto míst zavítáme během letního tábora.
Na co se tedy můžete těšit v dubnu?
Zapomenuté cesty v okolí Čápa – nejvyššího vrcholu Teplických skal, průzkum vrchu

Pokračování na další straně…

Tady nic nechybí – na druhé straně je přihláška na jarní Teplice ☺
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Hejda se skalním bludištěm,
bludiště kam nevedou žádné značené
čené cesty a možná další
varhanní koncert, určitěě spousta foto, Hronovská pizzerie…
Celý program opět přizpů
řizpůsobíme věku i zaměření účastníků.. Hlavním tématem je
letos opět fotoškola – začínáme
čínáme od základ
základů (samozřejmě pro zájemce – podmínkou účasti
není mít vlastní vybavení),, tentokrát na místech, která jsou stranou běžných
bě
turistických
tras, nebo se na ně již dávno zapomn
zapomnělo.
Kromě toho navážeme na téma, kterému jsme se věnovali
v novali již dříve,
dř
a tím je
geocaching, neb se v našem okolí objevilo několik
n kolik dalších zajímavých krabi
krabiček.
Geocaching u nás nedávno oslavil 10 let a dávno přestal
p estal být jenom zábavným hledáním
úkrytů v zemi, na stroměě či na těch
tě nejnemožnějších
jších místech, ale hlavně hledáním pokladů
v podobě zajímavých míst. Vlastní poklad je totiž téměř
tém vždy doplněn
ěn podrobným
popisem daného místa, ať už z pohledu zeměpisného, dějepisného,
jepisného, společenského
spole
či pouze
zajímavostí. Letos se tedy opět
ětt podíváme na známá místa a využijeme GPS ppřístroj, se
kterým už umíme zacházet, k záznamu polohy pro nás fotograficky důležitých
d
dů
míst.
Jarní výjezd se bude konat v termínu: odjezd 26. 4. 2017 ráno, návrat 29. 4. 2017
odpoledne. Pořadatelem
adatelem projektu je DPS Rolni
Rolnička – Praha 12, projekt je určen
ur
všem
žákům od 2. ročníku a všem členům
č
Rolničky bez omezení věku,, podmínkou účasti
ú
není vlastní fotoaparát nebo GPS přístroj!.
p
Zájemci se mohou přihlásit
řihlásit do čtvrtka 20.
4. 2017 (po velikonočních
čních prázdninách), ale rad
raději dříve. S projektem se také můžete
m
seznámit na našich internetových stránkách www.rolnickapraha12.cz v sekci Tábory,
výlety, Teplice Teplice nad Metují,
Metují, aktuální informace najdete od 29. 3. 2017.
2017
Přihlášku odevzdejte
devzdejte co nejdříve
nejd
na sborových zkouškách nebo do kabinetu v 1.
patře na konci chodby, případně
řípadně do schránky u kabinetu. Přihlášky
ihlášky se evidují podle pořadí
po
a maximální možný počet
č účastník
častníků je 10. Přihlášku můžete
žete také zaslat e-mailem
e
na
adresu rolnickapraha12@seznam.cz
Cena za čtyřdenní
denní výjezd je 1 500 Kč a zahrnuje vše potřebné
řebné (jízdné, ubytování,
stravování, pojištění,
ní, dozor, vstupné atd.) Pořadatelem,
Po adatelem, který projekt také zajiš
zajišťuje
veškerým materiálem a hradí část nákladů,
náklad je DPS Rolnička – Praha 12.
(www.rolnickapraha12.cz)

PŘIHLÁŠKA NA JARNÍ ČÁST PROJEKTU „R
„ OK
V TEPLICÍCH NAD METUJÍ“ 26. – 29. 4.. 2017
Jméno a příjmení
íjmení ____________________________ ttřída
ída ______datum nar.___________
Adresa _____________________________________________ výška ______váha _____
Telefony v době konání akce: otec __________________ matka ___________________
Seznámili jsme se s informacemi o projektu na stránkách www.rolnickapraha12.cz
nickapraha12.cz.
Datum ______________ Podpis rodičů
rodi _______________________________________
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29. LETNÍ TÁBOR „ROLNIČKA NA DŘEVÍČI“
NEJENOM FOTOTÁBOR A NEJENOM PRO

ROLNIČKY
SOBOTA 1. 7. – NEDĚLE 16. 7. 2017
Opět nadešla doba, kdy se začínají plánovat
prázdniny, dovolené a také tábory.
Také k tradici Rolničky patří, že na začátku
letních prázdnin jezdí na tábor – letos to bude již
po 29. Ti z vás, kdo jste s námi na táboře již byli,
zde mnoho nových informací nenajdete – po
mnoha letech se podoba tábora ustálila, i když
nás letos (ostatně jako každý rok, že ☺) čekají tu
větší, tu menší organizační změny k lepšímu.

Pro koho tábor je
I když tábor organizuje Dětský pěvecký sbor Rolnička Praha 12, není to pěvecké
soustředění. Tábora se mohou zúčastnit i děti, které do sboru nechodí, sourozenci,
kamarádi… zpěv není podmínkou.

Co se tam děje
Základ našich činností zůstává stejný, podobně
jako loni přibudou další výlety na zajímavá
místečka, kde jsme ještě nebyli. Ani letos
neuděláme výjimku z tradičních akcí, jako jsou
výlety do skal, hledání a letos doufejme i založení
keší, (některé na nás čekají už pátý rok ☺ – třeba
Náchodský korek), noční výlet skalním městem,
výlet do Náchoda, návštěva T. O. Trappers – Horse
Ranch, „sádrování“ končetin, hledání zkamenělin
v Malých Svatoňovicích, výroba triček a podobně.
Nově se letos vydáme na mimotáborové spaní na Hejdu. Již dva roky máme přímo
v táboře k dispozici také nový bazén. Pro zájemce máme připravené krátké fotokurzy,
které je provedou tajemstvími při používání jednoduché i složitější fototechniky. Více až
na táboře.

Kde tábor je
K tradici našich táborů patří také místo – ATC Velký Dřevíč u Hronova. Zatím jsme se
tam vždy setkali s lidmi, kteří pro nás jsou ochotni udělat první-poslední a vůbec se o nás
starají, jak nejlépe mohou, a díky kterým probíhají naše tábory bez „lidských“ komplikací.
Patří k nim hlavně vedoucí kempu, ale také naši přátelé z různých míst v blízkém i
vzdálenějším okolí.
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Kdy se tábor koná
Letošní tábor je z organizačních důvodů o jeden den kratší – sice nám ten jeden den určitě
bude chybět, ale s ohledem na případné další akce to tak bude lepší. Odjíždíme v sobotu
1. 7. a vracíme se v neděli 16. 7. 2017. Případný pozdější nástup nebo dřívější odjezd
dítěte je po dohodě možný, ale byla by škoda přijít např. o závěrečnou hru.

Jak to tam vypadá
Jako vždy je tábor stanový – stany typu iglú s předsíňkou jsou sice velikostí pro 4 osoby,
ale bydlíme jenom po dvou. Po zkušenostech a s
ohledem na táborový program a činnosti se
maximální počet dětí ustálil na „rodinném“ čísle
10.

Kolik tábor stojí
Protože jsme letos získali na pořádání tábora
sponzorský dar, který nám pokryje necelou
polovinu nákladů, je cena za 16denní pobyt
pouze 3 200,- Kč. Tato částka bude směrem
nahoru konečná a děti v průběhu tábora
samozřejmě nemusí z vlastního kapesného na nic připlácet. Stále platí, že pokud se
tábora zúčastní společně přihlášená dvojice, má z ceny tábora slevu 200,- Kč na
osobu. Vše ostatní (v případě, že ještě dojde k nějakému nepředpokládanému zdražení)
doplácí sbor ze svých vlastních prostředků. Rozpočtové minimum, které letos opravdu
musíme dodržet, je 8 dětí. Cena zahrnuje vše – dopravu, stravování, ubytování,
pojištění, doprovod i všechny ostatní táborové aktivity, výlety, vstupenky, hry atd.
Tábor můžete platit v hotovosti (nejpozději na schůzce v úterý 13. 6. 2017) nebo
převodem z účtu (nutno odeslat do 31. 5.). Samozřejmostí je potvrzení pro zaměstnavatele
rodičů na příspěvek z FKSP.

Přihláška
Protože o tábor bývá zájem také ze strany mimosborových účastníků, kteří s námi již na
táboře byli, je nutné přihlásit se co nejdříve. Závaznou přihlášku odevzdejte nejpozději
do 15. května, ale raději dříve, protože přihlášky se budou registrovat v pořadí,
v jakém je odevzdáte, a maximální počet je
opravdu 10. Podrobné informace, data, časy, věci s
sebou a podobně obdržíte na schůzce pro rodiče i
děti v úterý 13. 6. 2017 po změně jízdních řádů.
Údaje na přihlášce, které zatím neznáte, můžete
doplnit během června.

Kde se dozvím ještě více
Případné další doplňující informace můžete získat na
telefonním čísle 608 237 147 kdykoliv, nebo na emailové adrese rolnickapraha12@seznam.cz. Vše najdete během března též na
našich internetových stránkách www.rolnickapraha12.cz v sekci Tábory. Tam se
také můžete podívat na část táborového deníku a fotogalerie z minulých táborů.
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PŘIHLÁŠKA NA 29. TÁBOR
ROLNIČKA NA DŘEVÍČI 2017
OD

1. DO 16. 7. 2017 VE VELKÉM DŘEVÍČI, HRONOV

Jméno _____________________________________________ datum narození ____________________
Bydliště ____________________________________________________________ PSČ _____________
Rodné číslo _______________________ telefon na rodiče _____________________________________
Zdravotní pojišťovna (jméno) _____________________________________________ (kód) __________
Syn / dcera :
- umí plavat

ANO

NE

- smí se koupat bez zvláštního omezení

ANO

NE

- je alergický/á na ______________________________________________________________________
příznaky _______________________________________________________________________
osvědčená opatření (léky) _________________________________________________________
- byl/ naposledy pře/očkován/a proti tetanu dne _______________________ (podle očkovacího průkazu)
výška ___________ váha ___________ (nutné pro některé táborové aktivity)
Ostatní důležitá sdělení (ohledně zdravotního stavu, omezení, úrazy, atd.) :

Adresy, na které je možné v době pobytu na táboře podat v nutném případě zprávu:
1. ______________________________________________ PSČ _________ telefon ________________
2. ______________________________________________ PSČ _________ telefon ________________
V případě vážnějšího onemocnění nebo úrazu si pro dítě na vlastní náklady přijedeme nebo zajistíme jeho
dopravu domů.
podpis rodičů ________________________________________
Prohlašuji, že ošetřující lékař ani hygienik nenařídil dítěti zvýšený zdravotní dohled, lékařský dozor při
onemocnění nebo karanténní opatření. Současně mi není známo, že by dítě v posledních 14 dnech přišlo
do styku s infekčním prostředím nebo osobami, které onemocněly infekční chorobou. Dítě nejeví známky
onemocnění.
V Praze dne _______________
datum odjezdu

podpis rodičů _________________________________________
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