
 

 
Dětský pěvecký sbor ROLNIČKA – Praha 12 

Informační občasník 

 
 

Milé děti, milí rodiče a přátelé Rolničky a dětského sborového zpívání vůbec. 
V okamžiku, kdy čtete tyto řádky, pravděpodobně již máte za sebou první den 

nového školního roku a to znamená, že skončily další prázdniny. 

Doufám, že i přes dramatický průběh posledních týdnů  jste všichni 

v pořádku, a přeji Vám všechno dobré v právě začínajícím novém 

školním roce. Stejně jako v minulých letech se opět budeme setkávat na 

sborových zkouškách, zpívání, výletech a dalších akcích. Stejně tak i letos najdete 

v Kašparovi  všechno důležité. A co že bude tou nejdůležitější událostí letošní sezóny? 

Přece oslavy! Rolnička totiž v tomto roce oslaví 15 let od svého vzniku – máme se tedy 

na co těšit!!!         Dan M. Gerych 

ZÁJEZD DO CHORVATSKA 

Zcela netradičně se první zpráva nebude týkat organizačních změn ani toho, co se 

odehraje nejdříve, ale svojí povahou je mezi ostatními zprávami nejdůležitější. Tak tedy: 

První jazyková ZŠ Horáčkova společně s Rolničkou a ve spolupráci s CK Růžový 

panter organizují zájezd do Chorvatska pro děti, případně i pro rodiče (podmínkou 

je účast dítěte). Jedná se o desetidenní pobytový zájezd k moři, doprava autobusem na 

ostrov Šolta – středisko Nečujam v termínu od 20. do 29. září 2002. Ubytování je 

v bungalovech, stravování hotelového typu – plná penze. Místo pobytu je prověřeno 

obdobnými zájezdy v několika minulých letech. Zájezd je určen pro děti od 2. třídy, 

vzhledem k povaze pobřeží se mohou zúčastnit i neplavci. Cena zájezdu pro děti do 

12 let je 6.000,- Kč, pro děti nad 12 let, případně rodiče je 6.200,- Kč. Cena zahrnuje 

veškeré zajištění akce (doprava ubytování, stravování, trajekt, turistické poplatky), 

kromě pojištění. Budete-li mít zájem pojištění sjednat hromadně, mohu toto zajistit. 

Každé dítě musí mít vlastní cestovní pas. Zájezdu se mohou zúčastnit i děti, které 

nechodí do sboru nebo na PJZŠ Horáčkova. 

Protože se zájezd koná za necelé tři týdny, je nutno veškeré formality s přihlášením 

vyřídit nejpozději do 10. září 2002. Budete-li mít zájem, předejte mi obratem vyplněnou 

předběžnou přihlášku – nejlépe osobně ve škole, kde obdržíte závaznou přihlášku a další 

pokyny, např. ohledně placení, doporučených věcí a podobně. 

ZÁJEZD DO CHORVATSKA – PŘEDBĚŽNÁ PŘIHLÁŠKA 

Jméno a příjmení_____________________________________________________________________ 

Dítě   -   dospělý (škrtněte, co se nehodí)          Rodné číslo ___________________________________ 

Číslo cestovního pasu _______________________ Platnost do (celé datum) _____________________ 

Podpis ( u dětí podpis rodičů) ____________________________________________ 



 

 

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY  

do Rolničky letos proběhnou opět ve třech dnech : 

čtvrtek 5.9. od 13:00 do 16:45, pondělí 9.9. a středa 

11.9., oba dny od 15:00 do 16:45 hodin na PJZŠ 

Horáčkova 1100 ve zkušebně sboru. Čtvrtek 5.9. je 

vyhrazen převážně pro děti ze školy Horáčkova, další dny 

pro i pro ostatní děti z jiných škol. Kdo byste chtěli přijít 

na pomoc, budete vítáni – nezapomeňte tričko na sebe. 

 

PRVNÍ ZKOUŠKA  

bude v pondělí 16. 

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                  POZOR ZMĚNA 

Vzhledem ke změněné organizaci vyučování na PJZŠ 

Horáčkova se celý sborový rozvrh posouvá o 30 minut 

později: 

 15:30 - 16:15 16:15 - 17:30 17:30 - 18:15 

Pondělí Přípravka 

1. ročník 

Hlavní sbor 

Rolnička 

Sólový zpěv – 

skupina 1 

Středa Přípravka 

2. ročník 

Hlavní sbor 

Rolnička 

Sólový zpěv – 

skupina 2 

 

SBOROVÉ PŘÍSPĚVKY 

Výše sborových příspěvků zůstává nezměněná: 

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

 Sólový zpěv(pro zájemce)       700,- Kč/rok 

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 



 

 

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 5.9. od 13:00 do 16:45, pondělí 9.9. a 

středa 11.9., oba dny od 15:00 do 16:45 hodin 

na PJZŠ Horáčkova 1100 ve zkušebně sboru. 

JARNÍ PRÁZDNINY  

V případě zájmu - jako tomu bylo 

v některých předcházejících letech -  

pojedeme (zájemci) i tentokrát 

během jarních prázdnin na Šumavu 

do Hartmanic – v termínu jarních 

prázdnin pro Prahu – letos má celé 

hlavní město jarní prázdniny 

v jednom termínu. 

LETNÍ TÁBOR 

Letní tábor „Rolnička na Dřevíči 

2003“ se uskuteční opět na začátku 

prázdnin v termínu od 28.6. do 15.7.– 

opět na našem místečku ve Velkém 

Dřevíči u Hronova. Podrobnosti i 

přihlášku najdete v některém 

z příštích Kašparů, stejně jako 

informace k jarním prázdninám. 

CO DÁLE? 

Co všechno by se ještě mohlo dít ve sboru – 

v dohledné době do konce kalendářního roku 

to bude samozřejmě zájezd do Chorvatska a  

dále určitě nějaké výlety do bližších i 

vzdálenějších krajů (Harrachov, Mumlavské 

vodopády, Říp, Posázaví, zimní Teplické 

skály …), loni ještě nedokončené natáčení 

písniček pro CD a vánoční koncerty – hlavní 

vánoční koncert 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 Jílovské zpívání 2003, a nově také 

program s ukázkou sborové zkoušky v rámci 

výukových seminářů pro děti i dospělé. 

KONTAKTY                               POZOR ZMĚNA 

Telefony : 

mobil  .................... 0608/237147 zůstává beze změny 

pevná linka : ......... do 22.9.2002 : 4176 3794 

                      ......... po 22.9.2002 : 241 763 794 (20 – 22 hod.) 

E-mailové adresy : gerych@horackova.cz 

   rolnicka@quick.cz  


