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Informační občasník 

 
 

Milé děti, milí rodiče a přátelé Rolničky a dětského sborového zpívání vůbec. 
Skončily další prázdniny a blíží se čas, kdy se opět budeme setkávat na 

sborových zkouškách, zpívání, výletech a dalších akcích. Stejně tak 

se budete letos opět setkávat i s Kašparem, ve kterém najdete 

všechno důležité, co se týká 14. roku Rolničky – 2001/2002. Proti 

minulým rokům se toho na organizaci příliš mnoho nemění, 

„jenom“ program bude letos poněkud náročnější.Ale o tom již dále. 

Vše dobré Vám všem v tomto školním roce přeje    

       Dan M. Gerych 

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY  

do Rolničky letos proběhnou ve třech dnech : čtvrtek 6.9. 

od 13:00 do 16:45, pondělí 10.9. a středa 12.9., oba dny 

od 15:00 do 16:45 hodin na PJZŠ Horáčkova 1100 ve 

zkušebně sboru. Čtvrtek 6.9. je vyhrazen převážně pro 

děti ze školy Horáčkova, další dny pro i pro ostatní děti 

z jiných škol. Kdo byste chtěli přijít pomoct, budete vítáni 

– nezapomeňte tričko na sebe. 

 

PRVNÍ ZKOUŠKA  

bude v pondělí 17. 

září od 15:30 asi do 

16:00 hodin. 

Řekneme si všechno 

důležité k organizaci 

letošního roku, 

rozmyslete si, kdo 

budete chtít chodit na 

sólový zpěv … ROZVRH HODIN  zůstává téměř stejný 

 15:00 - 15:45 15:45 - 17:00 17:00 - 17:45 

Pondělí Přípravka 

2. ročník 

Hlavní sbor 

Rolnička 

Sólový zpěv – 

skupina 1 

Středa Přípravka 

1. ročník 

Hlavní sbor 

Rolnička 

Sólový zpěv – 

skupina 2 

 

SBOROVÉ PŘÍSPĚVKY 

Výše sborových příspěvků zůstávala od roku 1997 nezměněná. V současné době však je 

částka, kterou doplňuji sborový rozpočet z vlastních prostředků, tak vysoká, že by to již 

nebylo možné (10-12.000 za rok). Z toho důvodu se upravují sborové příspěvky takto: 

 Přípravka 1,2, Hlavní sbor 1.500,- Kč/rok ZMĚNA !!! 
(platí se pouze jednou i v případě, že dítě chodí současně na přípravku i do sboru) 

 Sólový zpěv(pro zájemce)    700,- Kč/rok ZŮSTÁVÁ BEZE ZMĚN. 

Možné způsoby placení: 

a) na sboru v hotovosti: celý rok (1.500,- Kč) nebo pololetí (2 x 750,- Kč) nebo- po 

dvou měsících (5 x 300,- Kč) 

b) poštovní poukázkou nebo převodem z účtu – celý rok nebo pololetí 

c) trvalým příkazem – aby nebylo nutné rušit na letní prázdniny a v září obnovovat, je 

dvouměsíční přeplatek vyúčtován po prázdninách 

 



 

 

 

HOLANDSKO 

Po letošních prázdninách to opět začíná vypadat nadějně 

s naším zájezdem do Holandska. Během tábora se 

podařilo získat další kontakty a zdá se, že pozvání je na 

dobré cestě. Kromě toho jsme v kontaktu s Českým 

centrem MZV ČR v Haagu, kde by nám také mohli 

pomoci. Pokud vyjde vše tak, jak by mělo, odcestovali 

bychom někdy ke konci školního roku. 

NÁHRADNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY 

Protože někteří z Vás se na konci minulého 

školního roku z různých důvodů nezúčastnili 

závěrečných zkoušek, musí tak učinit teď – na 

začátku školního roku – ještě dříve, než začne 

sbor. Termíny pro závěrečné zkoušky se 

shodují s termíny přijímacích zkoušek - 

čtvrtek 6.9. od 13:00 do 16:45, pondělí 10.9. a 

středa 12.9., oba dny od 15:00 do 16:45 hodin 

na PJZŠ Horáčkova 1100 ve zkušebně sboru. 

JARNÍ PRÁZDNINY  

Jako v minulých letech i letos pojedeme 

(zájemci) během jarních prázdnin na Šumavu 

do Hartmanic – v termínu jarních prázdnin pro 

Prahu 4 – od soboty 16. do soboty 23. února. 

ZPÍVÁNÍ V KRKONOŠÍCH 

Stále trvá nabídka z loňského roku z 

horské chaty Hromovka ve 

Špindlerově mlýně. Týká se starších 

Rolniček v počtu 8 – 10 a očekává 

se od nás, že bychom vytvořili 

samostatný večerní program pro 

hosty v době zimní sezóny. Jedná se 

o 4 – 5 vystoupení v době od 

prosince do dubna. Majitel 

samozřejmě hradí cestu a ostatní 

výdaje – na nás bude jenom zpívání. 

LETNÍ TÁBOR 

Letní tábor „Rolnička na Dřevíči 

2001“ se uskuteční opět na začátku 

prázdnin v termínu od 29.6. do 

16.7.– opět na našem místečku ve 

Velkém Dřevíči u Hronova. 

CO DÁLE? 

Co všechno by se ještě mohlo dít ve sboru – 

v dohledné době do konce kalendářního roku 

to budou určitě nějaké výlety do bližších i 

vzdálenějších krajů (loni – Harrachov, 

Mumlavské vodopády, Říp, Posázaví …), 

pravděpodobně natáčení písniček pro CD a 

vánoční koncerty – hlavní vánoční koncert po 

jednoleté přestávce bude opět v Národním 

muzeu. Dále to mohou být nejrůznější zájezdy 

a pokud bude dostatečný počet zájemců, 

můžeme zopakovat výlet do vodního ráje 

v Liberci, Ambergu nebo Weidenu, a 

samozřejmě další zpívání, přehlídka, soutěž… 

KONTAKTY 

Telefon : 

401 44 50 (20 – 22 hod.) 

0608/237147. 

E-mailové adresy : 

gerych@horackova.cz 

rolnicka@quick.cz  


