
 

 
Dětský pěvecký sbor ROLNIČKA – Praha 12 

Informační občasník 

 

Milé děti, milí rodiče a přátelé Rolničky a dětského sborového zpívání vůbec. 
 
Do konce školního roku už zbývá jen několik málo týdnů a běh věcí současných i 
budoucích se začíná zrychlovat. Poslední letošní Kašpar Vám přináší informace o 
tom, co a jak se bude dít do konce školního roku.

 

Rozvrh zkoušek a akcí do konce školního roku: 
Pondělí 21.5.2001 normální zkouška 
Středa 23.5.2001 normální zkouška 
Sobota 26.5.2001 Přehlídka v Jílovém u Prahy >> podrobnosti viz dále 
Pondělí 28.5.2001 normální zkouška 
Úterý 29.5.2001 Schůzka rodičů a dětí k táboru > podrobnosti viz dále 
Středa 30.5.2001 normální zkouška 
Pondělí 4.6.2001 Přípravka 1 – závěrečný test 
 Sbor a Sólový zpěv jako obvykle 
Středa 6.6.2001 Přípravka 2 – závěrečný test 
 Závěrečné zkoušky od 15:45 do 17:00 
Pondělí 11.6.2001 Závěrečné zkoušky od 15:00 do 17:00 
Středa 13.6.2001 Závěrečné zkoušky od 15:00 do 17:00 
Pondělí 18.6.2001 Závěrečná zkouška – vydávání vysvědčení. 
Sobota 30.6.2001 Odjezd na tábor  
Úterý 17.7.2001 Návrat z tábora 

Schůzka rodičů a dětí k letnímu táboru. 

Letos se tábora s Rolničkou účastní většina dětí poprvé, 
a tak je na místě ještě před táborem se setkat a povědět 
si něco dalšího, co třeba nebylo v letáčku a co by 
všechny mohlo zajímat. Samozřejmě zde největší 
prostor bude pro Vaše případné dotazy. Současně 
budete mít možnost podívat se např. na fotografie 
z minulých táborů – ty jsou určitě výmluvnější, než 
jakékoliv povídání. Ti, kteří ještě tábor nezaplatili, budou 
mít možnost také zde na schůzce. V nadpisu je 
uvedeno, že se jedná o schůzku rodičů a dětí, a tak je 
také myšlena – mohou se jí samozřejmě zúčastnit i děti, 
kterých se vše vlastně týká nejvíce. 



 

Organizace přehlídky v Jílovém u Prahy 

V sobotu 26.5. jede Rolnička na přehlídku pěveckých sborů „Jílovské zpívání“ 
do Jílového u Prahy. Na stejnou akci jsme byli pozváni i v minulém roce, ale pro 
možnou nízkou účast jsme na poslední chvíli museli účast odvolat. Letos by 
tedy mělo vše vyjít. Jak se tedy bude vše odehrávat: 
Sraz na odjezd je na Budějovické nad výstupem s jezdícími schody. Protože 
pojedeme normálním autobusem (linka 332, odjíezd v 11:00), je nutné být na 
stanici nejméně o 30 minut dříve – sraz je v 10:30 
V Jílovém máme od 12:15 prezenci a od 12:50 zvukovou zkoušku a po ní 
společnou zkoušku závěrečné písně s ostatními účastníky. 
Vlastní přehlídka začíná v Jílovské sokolovně ve 14:00 hodin a my jako hosté 
jsme v programu na konci – tj. asi v 16:30. Po našem bloku následuje společná 
závěrečná píseň zpívaná všemi zúčastněnými sbory a závěr přehlídky. 
Oděv : sborová trička + D – sukni, CH – kalhoty (ne krátké!) 
S sebou : doporučuji mít dostatek pití, balíček s občerstvením dostaneme na 
místě, takže jídlo jenom dle uvážení (neberte si chipsy, křupky a jim podobné, 
po kterých se špatně zpívá!). 
Návrat do Prahy : podle časové situace a počasí pojedeme buď autobusem, 
nebo vlakem. V každém případě budeme zpátky na Budějovické na místě 
srazu (nad jezdícími schody) v 19:45 hodin. 
Pokud se někdo z dětí bude dopravovat do Jílového sám (s rodiči), je nutné dát 
vědět nejpozději v pátek do 22:00 hodin. 
Děti je možné vyzvednout též po skončení přehlídky v Jílovské sokolovně. 
Kdo z dětí nebude mít doprovod rodičů na zpáteční cestu od metra domů, 
přinese si podepsaný lísteček, že může jet sám domů. 
Přehlídka je samozřejmě veřejnosti volně přístupná. 

Nabídka sborových triček 

Před časem nám při tisku triček vyrobili 
jednu várku, která měla natisknutou 
rolničku s opačným sklonem. Protože 
pro sbor jsou tato trička nepoužitelná, 
nabízím je ke koupi zájemcům z řad 
sboru i ostatním pouze za cenu trička – 
tj. 50,- Kč. Pokud byste měli zájem, 
přihlašte se na sboru. Triček je pouze 
omezený počet. 

 



 

 

Závěrem přeji všem úspěšný konec školního roku a prázdniny či dovolenou přesně 
takové, jaké byste si přáli. 

Dan M. Gerych 
 

Organizace závěru školního 

roku. 

Letošní konec Rolniččího roku je posunutý o 
jeden týden dříve, než bývá zvykem. Je to díky 
dalším povinnostem, které mě ještě čekají. 4. 
a 6. června čekají přípravky závěrečné testy, 
6. , 11. a 13. června pak všechny členy sboru 
závěrečné zkoušky. V pondělí 18. června bude 
poslední sborová zkouška s předáváním 
sborových vysvědčení. 
Pokud se některé z dětí nebude moci zúčastnit 
testů nebo zkoušek ve vypsaném termínu, je 
nutné se včas domluvit na náhradním 
dřívějším termínu. Po 13.6. již to nebude 
možné !!! 
Bez vykonání závěrečných zkoušek není 
možné pokračovat příští rok ve sboru ! 
Do 18. 6. je také nutné vrátit sborové kartičky 
a propustky – i rodičovské. Kartičky jsou 
účetním dokladem a propustky je nutno 
archivovat podle čísel. 

P.S. :  Ještě k táboru 

Protože se trochu změnila 
organizace tábora, je možná 
účast více dětí a tak se 
objevila ještě volná místa pro 
zájemce „na poslední chvíli“ 


