
 

 
Dětský pěvecký sbor ROLNIČKA – Praha 12 

Informační občasník 

 

Milé děti, 

milí rodiče a přátelé Rolničky a dětského sborového zpívání vůbec. 

 

Zdravím Vás všechny v novém roce 2001. Předvánoční i vánoční shon už 

skončil a skoro to vypadá, že snad ani žádné Vánoce nebyly – opět se 

všude pracuje. Stejné je to i v Rolničce – také začneme připravovat nový 

program, ale ne jenom zpívací. Další novinky, zprávy a události, které se 

týkají sboru, se dozvíte ve třetím čísle Kašpara. Všechno dobré v roce 

2001 Vám přeje Dan M. Gerych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Tento týden je poslední možnost 

přihlásit se na JARNÍ PRÁZDNINY 

– ROLNIČKA NA ŠUMAVĚ 2001 

– ZBÝVÁ JEŠTĚ ASI 5 MÍST !  


