
 

 
Dětský pěvecký sbor ROLNIČKA – Praha 12 

Informační občasník 

 

Milé děti, milí rodiče a přátelé Rolničky a dětského sborového zpívání vůbec. 

 

Neuplynula dlouhá doba od vydání minulého Kašpara a je tu další číslo. Opět 

je o tom, co se bude dít v dohledné i vzdálenější době. Tentokrát jsou tématem 

zpívací a prázdninové akce Rolničky i něco málo z organizace. 
 

 
Opět po roce je tu čas, kdy se začínáme rozhodovat, jak že to vlastně bude letos 
o letních prázdninách. K tradici Rolničky patří, že na začátku letních prázdnin 
jezdí na tábor. Několik posledních táborů jsme strávili v ATC Velký Dřevíč u 
Hronova. Jednak proto, že se mi nepodařilo najít jiný kemp nebo tábořiště, které 
by bylo finančně dostupné (i v době všeobecného a několikanásobného 
zdražování ubytovacích služeb se ceny v tomto kempu pohybují vzhůru relativně 
velmi málo při zachování vysoké úrovně ubytovacích služeb), jednak proto, že 
jsme se tam potkali s lidmi, kteří pro nás byli 
ochotni udělat první-poslední a vůbec se o 
nás postarali, jak nejlépe mohli, a díky kterým 
probíhaly poslední tábory bez „lidských“ 
komplikací. Dalším důvodem, proč jezdíme 
sem, je i to, že se zde již tradičně setkáváme 
s našimi zahraničními přáteli z Holandska, 
Belgie a Německa.  
Z těchto důvodů se bude letošní rolničkovský 
tábor konat opět v ATC Velký Dřevíč. 
Zatím sice nemám k dispozici nejnovější údaje o cenách, ale pokud v tomto 
kempu nedojde k nějaké výrazné změně (nepředpokládá se), pojedeme opět tam. 

Předběžná přihláška na tábor „Rolnička na Dřevíči 2001“ 

 

Jméno dítěte _____________________________________________________________________ 

 

Datum _____________  Podpis rodičů _______________________________________ 

 



 

Ani letos se proti minulým rokům na organizaci 
tábora prakticky nic nezmění – zůstává zachována 
délka 18 dnů, termín na začátku letních prázdnin 
(v tomto okamžiku zatím přesná data ještě nemám 
- jako nejpravděpodobnější se jeví termín 30. 
června – 17. července, resp. 1. – 18. července, 
případný dřívější odjezd dítěte je možný po dohodě 
Tábor je určen v prvé řadě pro členy Rolničky, ale v případě, že budou volná 
místa, mohou se zúčastnit i sourozenci nebo kamarádi - děti od 3. do 7. třídy. I 
když se jedná o tábor sborový, pro mimosborové účastníky není zpěv podmínkou. 
Jako vždy je tábor stanový - stany po dvou. Po zkušenostech se 
maximální počet dětí ustálil na „rodinném“ čísle 16. 
Změna nastává opět pouze v ceně tábora. Protože tábor 
není nikým dotován, zvyšuje se cena v souvislosti se zdražením 
služeb, dopravy a ostatního proti loňsku o cca 5% na 3.750,- Kč za 
18denní pobyt a zahrnuje vše – dopravou počínaje, přes 
stravování, ubytování, pojištění, až po všechny ostatní táborové 
aktivity, výlety, vstupenky, hry atd. Možné je platit v hotovosti (do 1. 
června) nebo složenkou či převodem z účtu (nutno do 15. května!). 
Samozřejmostí je potvrzení pro zaměstnavatele rodičů na příspěvek z FKSP. 
Téma táborové hry opět bude zatím ještě překvapení – více až těsně před 
táborem. 
Protože o tábor je velký zájem jak starších Rolniček, které už do sboru nechodí, 
tak i mimosborových účastníků, kteří s námi již na táboře byli, je nutné přihlásit se 
co nejdříve, abych mohl dát vědět i jim – děti ze sboru mají samozřejmě přednost. 
Předběžné přihlášky (rezervace) nutno odevzdat do konce týdne po jarních 
prázdninách (tj. do pátku 23. února), závazné přihlášky, které děti dostanou 
po odevzdání předběžných, pak do pátku 16. března 2001. Tábor se 
uskuteční s minimálním počtem 12 dětí. Podrobné informace, data, časy, 
věci s sebou a podobně obdržíte během začátku června po změně jízdních 
řádů. Přihlášky na tábor i složenky je možno vyzvednout na sboru, případné 
další doplňující informace můžete získat i na mém domácím telefonním čísle 
401 44 50 mezi 20. – 22. hodinou nebo 0608/237 147 kdykoliv, případně e-
mailem - rolnicka@quick.cz nebo gerych@horackova.cz. 

Předběžná přihláška na letní tábor 

„Rolnička na Dřevíči 2001“ 

mailto:rolnicka@quick.cz
mailto:gerych@horackova.cz


 

 
 

Soutěžní přehlídka v Jílovém u Prahy 

V letošním roce dostal sbor již po druhé pozvání k účasti v 5. 

ročníku soutěžní přehlídky Jílovské zpívání v Jílovém u Prahy 

jako host přehlídky. Pozvání jsme dostali i v minulém roce, ale 

účast sboru jsme museli na poslední chvíli zrušit kvůli malému 

počtu dětí. Protože je ze strany pořadatelů přehlídky zájem o 

účast Rolničky na této akci, dostali jsme pozvání i letos. 

Přehlídka se uskuteční v sobotu 26. května 2001. Protože si 

vážíme pozvání, kterého se nám dostalo, bylo by opravdu 

velmi nepříjemné, kdybychom museli účast i tentokrát 

odřeknout – asi by se nám příštího pozvání již nedostalo. 

Počítejte, prosím, s tímto datem i s tím, že účast všech členů 

sboru bude velmi nutná. Přehlídky se nebudeme účastnit jako 

ostatní sbory, ale jako pozvaní hosté. Náš program by měl být 

v rozsahu asi 10 – 20 minut a měl by ukázat širší repertoár 

sboru i způsob práce. Aby bylo možné sestavit kvalitní 

program, je opravdu velmi nutné, aby se zúčastnili všichni 

členové Rolničky. 

Několi řádek o přezutí a přezouvání… 

V poslední době se často stává, že některé děti si na sbor nenosí přezutí. Možná se zdá, 

že to vlastně ani není nutné - na ten kousek od vstupních dveří nahoru do prvního patra. 

Realita je ovšem taková, že přezouvání všech členů sboru je jednou z podmínek, které 

jsme povinni dodržovat, pokud chceme i dále ke sborovým zkouškám využívat prostory 

První jazykové ZŠ Horáčkova. Všichni, kteří se sborových zkoušek účastní jsou povinni 

se přezouvat hned při vstupu do školní budovy u dveří! Byla by opravdu škoda 

nenahraditelná, kdybychom měli kvůli takové celkem jednoduché věci přijít o velmi 

dobrou zkušebnu – pamatujte na to, že by to byl konec Rolničky !!! 

Kromě toho je tu ještě jeden důvod, proč si všichni musí nosit přezutí : některé zkoušky 

nebo jejich části probíhají na chodbě, kde je kamenná podlaha – což znamená, že je 

studená. Mám za to, že i půlhodinové stání naboso na takto studené podlaze (zvláště teď 

v zimě) zdraví opravdu neprospěje a obout si boty na ven není možné z výše uvedených 

důvodů. 

Doufám, že důvody, které jste si právě přečetli, pro vás budou natolik důležité, že na 

přezutí a přezouvání dole u dveří nebudete zapomínat. 

 



 

 

Schola Pragensis 2001   &   Rolnička 

Není to chyba v nadpisu, opravdu je to tak. 

Další pozvání, kterého se Rolničce dostalo, je tentokrát z trochu jiné oblasti, než 

obvykle. Sbor dostal pozvání k účasti a prezentaci na letošním ročníku celostátní 

výstavy Schola Pragensis na pražském Výstavišti. Na této výstavě se prezentují 

zajímavé nápady z oboru základních a středních škol a mimoškolních aktivit dětí. 

Letošní 5. ročník výstavy se bude konat v době od 27. do 30. března 2001. Sbor dostal 

možnost účastnit se této výstavy bez jakýchkoli organizačních poplatků a předvést 

výsledky své práce ostatním. Osobně si tohoto pozvání velmi vážím. Jednak proto, že 

svým způsobem ukazuje na úroveň sboru a výsledky třináctileté práce, kdy jistě byla 

možnost výběru z desítek dalších dětských sborů. Jednak proto, že se touto příležitosti 

opět trochu rozšíří povědomí o tom, že kdesi v Praze 4 existuje dětský sbor Rolnička, 

který vypadá a pracuje tak a tak. Myslím si, že i pro členy sboru bude tato příležitost - 

ukázat na celostátní výstavě, že něco umím – v mnohém zajímavá a určitě motivující 

pro další  aktivity. Jistě i proto, že se jedná o první akci tohoto druhu, které se sbor po 

delší době zúčastní. 

Co se týká organizačních záležitostí spojených s naší účastí na výstavě Schola 

Pragensis, za tím toho příliš mnoho nevím. Jisté je datum konání výtavy – 27. – 30. 

března 2001 – a místo konání – pražské Výstaviště. Který den nebo dny nám budou 

přiděleny, zatím ještě není jisté, stejně jako přesný čas. Celkem bychom na každou 

prezentaci (budou jedna nebo dvě) měli mít asi 15 – 20 minut času. Veškeré 

podrobnosti se dozvíte na sboru hned, jak se mi podaří je zjistit u organizátorů a 

pořadatelů. 

Sborová trička – doplnění a úpravy 

V souvislosti s připravovanými akcemi Rolničky se opět musíme trochu věnovat 

našemu tradičnímu sborovému oděvu – tričkům se znakem Rolničky.  

Rolničky, které již své tričko mají, si musí zjistit, zda je v použitelném stavu. Jestliže 

budou potřebovat nové, je třeba mi to oznámit a zaplatit 130,- Kč nejpozději do 26. 

února, abych stihl zařídit potisk. Všechny nové Rolničky, které ještě tričko nemají, 

přinesou do 26. února 130,- Kč na nové tričko. 

VŠICHNI BEZ OHLEDU NA TO, ZDA NOVÉ TRIČKO POTŘEBUJÍ, NEBO 

NEPOTŘEBUJÍ, PŘINESOU VYPLNĚNÝ ÚSTŘIŽEK Z TÉTO STRÁNKY 

KAŠPARA, ABYCH MĚL JISTOTU, ŽE JSME NA NIKOHO NEZAPOMNĚLI. 

Objednávka sborového trička 

Jméno dítěte ________________________________________ sbor. č. ____________ 

Tričko potřebuji  ANO  NE Velikost : ______________________ 


