
 

 
Dětský pěvecký sbor ROLNIČKA – Praha 12 

Informační občasník 

 

Milé děti, 

milí rodiče a přátelé Rolničky a dětského sborového zpívání vůbec. 

 

Po dvou měsících usilovné práce na přípravě programu pro vánoční 

koncerty Rolničky je tu opět několik novinek, zpráv a událostí, které se 

týkají sboru, a s nimi i druhé číslo informačního občasníku. Možná jste si 

povšimli, že se změnil název z původního Klíče na Kašpara. Je to tak 

v pořádku – Kašpar lépe vystihuje situaci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JARNÍ PRÁZDNINY – ROLNIČKA NA ŠUMAVĚ 2001  

Po jednoleté přestávce letos opět navážeme na tradici jarních „táborů“. Během jarních 

prázdnin se mohou zájemci vydat s Rolničkou na zájezd na Šumavu. Pobyt bude 

organizován v týdnu od 10. do 17.února 2001 – v termínu jarních prázdnin pro 

Prahu 4. Jako v minulých letech pojedeme do Hartmanic na chatu Barborka, kde nás 

pan vedoucí již očekává. 

V minulých letech jsme si sněhu moc neužili, protože naše jarní prázdniny byly až 

v posledních termínech – doufám, že to letos bude lepší. Program přizpůsobíme počtu a 

věku účastníků, v každém případě se ale podíváme např. i do Železné Rudy na Černé 

jezero nebo do Klatov a do Sušice (výborná cukrárna !) a samozřejmě po okolí 

Hartmanic. Ubytování je zajištěno na chatě Barborka – pravděpodobně budeme mít 

opět jednu celou část zcela pro sebe. Stravování je tamtéž – mohu potvrdit naprosto 

bezkonkurenční kuchyni pana vedoucího. Cena pobytu (od soboty do soboty) bude 

asi 2600,- Kč a zahrnuje všechno potřebné (doprava, ubytování, stravování, 

pojištění, výlety…) 

Protože pobyt musím včas objednat s uvedením přibližného počtu účastníků (o 

Barborku je veliký zájem), připojuji dole předběžnou přihlášku. Pokud budete chtít 

vyjet s Rolničkou na jarní prázdniny na Barborku, Přineste vyplněnou předběžnou 

přihlášku nejpozději do pondělí 4. prosince. Maximální počet účastníků je 16, 

nejméně nás musí být 10, aby se zájezd uskutečnil. Budete-li si chtít s sebou vzít 

sourozence nebo kamarády, po předchozí dohodě je to možné. Zájezd je určen dětem, 

které chodí nejméně do druhé třídy. 

Předběžná přihláška na zájezd „Rolnička na Šumavě 2001“ 

 

Jméno dítěte _____________________________________________________________________ 

 

Datum _____________  Podpis rodičů _______________________________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vánoční koncerty 2000 

Hlavní vánoční koncert se letos nebude konat na 

obvyklém místě v Národním muzeu, ale 

v kulturním domě Dobeška. Mění se i datum – 

letos je to ve čtvrtek 21. prosince 2000. 

Vstupenky na tento vánoční koncert je možno 

již ode dneška ( 13. listopadu 2000) zakoupit na 

sborových zkouškách a v dohledné době budou i 

v předprodeji na Dobešce a tentokrát i 

v obvyklých předprodejích po Praze. Protože 

KD Dobeška má menší kapacitu než Národní 

muzeum a vzhledem k volnému předprodeji, 

doporučuji opatřit si vstupenky včas. 

Další z plánovaných vánočních koncertů a 

zpívání se uskuteční určitě na Radnici m.č. 

Praha 4 v Nuslích, možná na vánočních trzích na 

Staroměstském náměstí a jistě ještě na dalších 

místech. 

 

ZPÍVÁNÍ V KRKONOŠÍCH 

Stále trvá poněkud netradiční 

nabídka pro Rolničku z horského 

hotelu Hromovka ve Špindlerově 

mlýně (viz Kašpar 1). Týká se 

starších Rolniček v počtu 8 – 10 a 

očekává se od nás, že bychom 

vytvořili samostatný večerní 

program - koncert pro hosty 

hotelu v době zimní sezóny. 

Jedná se o 4 – 5 vystoupení 

v době od ledna do dubna. 

Majitel samozřejmě hradí cestu a 

ostatní výdaje – na nás bude 

jenom zpívání. S majitelem 

hotelu jsme v kontaktu a pokud 

bude zájem ze strany Roniček, 

nic nebrání v tom, abychom si 

udělali zpívací výlet do Krkonoš. 

Propustky pro rodiče 

Vzhledem k přetrvávajícím a 

plánovaným opatřením v souvislosti 

s pohybem cizích osob ve škole 

upozorňuji všechny rodiče, kteří 

doprovázejí děti na sborové 

zkoušky nebo je vyzvedávají uvnitř 

školní budovy na nutnost 

vyzvednout si propustku do školy 

(před nebo po sborové zkoušce) – 

obdoba té, kterou mají děti. Bez ní 

nebude umožněn vstup do školní 

budovy. 

Přihláška na jarní prázdniny 

ROLNIČKA NA ŠUMAVĚ 2001 


