
 

 
Dětský pěvecký sbor ROLNIČKA – Praha 12 

Informační občasník 

 
 

Milé děti, milí rodiče a přátelé Rolničky a dětského sborového zpívání vůbec. 
Vítejte v roce 2002, přeji Vám všem, aby byl úspěšný ve všech směrech. 

Kašpar se k tomuto přání jistě také připojí a přináší Vám tentokrát 

možná trochu obsáhlejší „zpravodajství“. 

        Dan M. Gerych 

PŘEHLÍDKA PĚVECKÝCH SBORŮ – JÍLOVÉ 

I v letošním roce jsme byli pozváni jako hosté na přehlídku 

dětských a dospělých sborů a hudebních těles v Jílovém u Prahy 

– JÍLOVSKÉ ZPÍVÁNÍ 2002. 6. ročník přehlídky se letos 

uskuteční v sobotu 18. května (dětské sbory) a v neděli 19. 

května (dospělé sbory). Počítejte, prosím, s tímto datem při 

plánování programu, abychom se mohli zúčastnit v plném počtu. 

PRÁZDNINY 

V týdnu od 18. 

do 22. února jsou 

jarní prázdniny – 

odpadají všechny 

sborové zkoušky. 

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 (možno od 

4. února před nebo po sborové zkoušce) – 

obdoba té, kterou budou mít děti. Bez ní 

nebude umožněn vstup do školní budovy. Děti 

dostanou propustky v týdnu od 4. února a je 

jejich povinností nosit je u sborové kartičky na 

zkoušky. Bez této propustky nebudou mít 

přístup do školy (týká se i dětí z PJZŠ!). 

OMLUVENKY A ÚČAST 

V týdnu od 4. února dostanou děti 

zpět svoje kartičky. Prosím Vás o 

doplnění některých chybějících 

omluvenek, aby byly omluvené 

všechny zameškané zkoušky. 

Současně připomínám dětem i 

rodičům nutnost pravidelné 

docházky na sborové zkoušky – 

podle sborového řádu je povinná 

docházka na nejméně 70% 

zkoušek. Bohužel jsou i tací, kteří 

nemají ani poloviční docházku (a 

není to z důvodu nemoci) – taková 

aktivita potom nemá smysl ani pro 

dítě ani pro sbor. Mají-li se děti 

naučit kromě zpěvu také určité 

zodpovědnosti, není možné 

omluvy, jako např. „mně se 

nechtělo“ nebo „byla jsem na 

návštěvě u kamarádky“ považovat 

za řádné omluvenky. 



 

 
 

LETNÍ TÁBOR – ROLNIČKA NA DŘEVÍČI 2002 

Vážení rodiče, milé Rolničky, 

Možná se Vám zdá, že do letních prázdnin je ještě daleko, ale možná, že už teď 

někteří z Vás začínají plánovat prázdniny a dovolené. K tradici Rolničky patří, že na 

začátku letních prázdnin jezdí na tábor. K tradici již také patří místo - ATC Velký 

Dřevíč u Hronova. I v době všeobecného a několikanásobného zdražování všeho 

možného se ceny v tomto kempu pohybují vzhůru relativně velmi málo při zachování 

vysoké úrovně ubytovacích služeb. Také se tam potkáváme s lidmi, kteří pro nás vždy 

jsou ochotni udělat první-poslední a vůbec se o nás starají, jak nejlépe mohou, a díky 

kterým probíhaly poslední tábory bez „lidských“ komplikací. Dalším důvodem, proč 

jezdíme sem, je i to, že se zde pokaždé setkáváme s našimi zahraničními přáteli 

z Holandska, Belgie a Německa. 

Ani letos se proti minulým rokům na organizaci tábora prakticky nic nezmění – 

zůstává zachována délka 18 dnů, termín na začátku letních prázdnin od 29. června do 

16. 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 až po třech. Po zkušenostech se 

maximální počet dětí ustálil na „rodinném“ čísle 16. Protože tábor není nikým 

dotován, zvyšuje se cena v souvislosti se zdražením služeb, dopravy a ostatního proti 

loňsku o cca 4% (150,- Kč) na 3.900,- 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 (nutno do 15.5. !). 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 1. března), závazné přihlášky, které děti dostanou po 

odevzdání předběžných, pak do konce března 2002. 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. 

 Předběžnou přihlášku můžete použít z tohoto vydání Kašpara, jinak je možno 

přihlášky na tábor i složenky vyzvednout na sboru, případné další doplňující 

informace můžete získat i na mém domácím telefonním čísle 401 44 50 mezi 20. – 

22. hodinou (nevím, jak dlouho ještě bude v provozu) nebo 0608/237 147 kdykoliv, 

případně e-mailem rolnicka@quick.cz nebo gerych@horackova.cz. 

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


 

PŘEDBĚŽNÁ PŘIHLÁŠKA NA TÁBOR 

ROLNIČKA NA DŘEVÍČI 2002 

29.6.2002 – 16.7.2002 VE VELKÉM DŘEVÍČI, HRONOV 

 

 

Jméno dítěte ______________________________________________________________ 

Datum narození ___________________________________________________________ 

Bydliště ___________________________________________________ PSČ __________ 

Telefon __________________________________________________________________ 

Rodné číslo ______________________________________________________________ 

Zdravotní pojišťovna (jméno) _________________________________ (kód) __________  

 

V _________________________ dne ________________________ 

 

podpis rodičů ___________________________________ 


