
 

 
Dětský pěvecký sbor ROLNIČKA – Praha 12 

Informační občasník 

 
 

Milé děti, milí rodiče a přátelé Rolničky a dětského sborového zpívání vůbec. 
Další vydání Kašpara se bude věnovat rozvrhu následujících týdnů do konce tohoto 

školního roku a organizačním informacím příštího školního roku 

Dan M. Gerych 

 

PŘEHLÍDKA PĚVECKÝCH SBORŮ – JÍLOVÉ 

Opět připomínám, že sbor se bude účastnit přehlídky pěveckých sborů v Jílovém u Prahy s 

povinnou účastí všech členů sboru !!! Přehlídka proběhne v sobotu 24. května. 

Podrobné informace k organizaci se dozvíte na mimořádné zkoušce v pátek 23. května. 

Počítejte, prosím, s tímto datem při plánování svých programů. 

 

SCHŮZKA RODIČŮ A DĚTÍ – ÚČASTNÍKŮ TÁBORA ROLNIČKA NA 

DŘEVÍČI 2003 

Schůzka rodičů a dětí (!), které s námi pojedou na letní tábor, se uskuteční ve středu 

21.5.2003 od 18:30 hodin ve škole v prostorách infocentra. Vstup do školy bude 

vchodem, kudy obvykle odcházejí děti po sboru. Na schůzce bude možné zaplatit tábor, 

dozvíte se vše potřebné, co by Vás mohlo zajímat a uvidíte fotografie z minulých táborů. 

 

SCHŮZKY RODIČŮ 

V dřívějších letech bylo zvykem svolávat 2x do roka (nebo podle potřeby) schůzky rodičů 

(a dětí) – obdobu třídních schůzek ve škole. S příchodem Kašpara – našeho informačního 

občasníku – se tato praxe změnila a informace se k Vám - rodičům dostávají pouze 

prostřednictvím Kašpara (opravdu?). Zajímalo by mne, zda je tento způsob informování z 

Vašeho pohledu dostačující, nebo zda byste uvítali sborové schůzky rodičů, případně jak 

často. Vaši odpověď, prosím, vyznačte na odpovědním lístku. 

 

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY 

Závěrečné zkoušky jsou letos vypsány na dny 21., 26. a 28. května. Mimořádný 

náhradní termín je ve čtvrtek 12.6. Testy a zkoušky přípravek probíhají ve dnech, kdy je 

obvykle přípravka – to je v pondělí pro pondělní přípravku, ve středu pro středeční 

přípravku. Závěrečné zkoušky pro ty, kdo chodí pouze na hlavní sbor, proběhnou podle 

rozpisu na nástěnce u zkušebny. V ostatních zkouškových dnech nemusíte chodit. Pokud 

víte, že se nebudete moci zúčastnit v termínu, na který jste vypsáni, domluvte si včas 

náhradní termín (např. s jinou skupinou). Všechny zkoušky musí proběhnout do 12.6., 

kdy je náhradní termín  (pouze po předchozí dohodě) - v září již dodatečné zkoušky 

nebudou možné. 



 

ROZPIS AKCÍ A ZKOUŠEK DO KONCE ŠK. ROKU 2002/2003 

A NA ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU 2003/2004 

 

Pročtěte si dobře následující rozpis. Jsou v něm uvedeny i mimořádné zkoušky (např. 

v jinou dobu nebo jiný den v týdnu) s povinnou účastí. 

 

pondělí 28.4. normální zkouška (přípravka, sbor, sólový zpěv) 

středa 30.4. normální zkouška (přípravka, sbor, sólový zpěv) 

pondělí 5.5. normální zkouška (přípravka, sbor, sólový zpěv) 

středa 7.5. normální zkouška (přípravka, sbor, sólový zpěv) 

pondělí 12.5. normální zkouška (přípravka, sbor, sólový zpěv) 

středa 14.5. normální zkouška (přípravka, sbor, sólový zpěv) 

pondělí 19.5. normální zkouška (přípravka, sbor, sólový zpěv) 

 

středa 21.5. 

 15:30 Závěrečný test pro středeční přípravku - přijde jenom ten, kdo píše test 

 16:00 Závěrečné zkoušky podle rozpisu - přijde jenom ten, kdo je na seznamu 

 18:30 schůzka rodičů a dětí k táboru „Rolnička na Dřevíči 2002“ 

  vstup do školy bude vchodem, kterým obvykle odcházejí děti po sboru 

 

pátek 23.5. mimořádná zkouška od 15:30 do 17:00 hodin 

 účast povinná – generálka + dozvíte se podrobnosti k následující přehlídce !!! 

 

sobota 24.5. PŘEHLÍDKA PĚVECKÝCH SBORŮ V JÍLOVÉM U PRAHY 

 všechny podrobnosti ohledně srazu, programu, odjezdu, příjezdu atd. se dozvíte na  

  mimořádné zkoušce v pátek 17.5. 

 rámcový rozsah akce je od 11:00 (odjezd) do 18:00 (příjezd) – časy jsou pouze  

  orientační – vše bude upřesněno 

 

pondělí 26.5. 

 15:30 Závěrečný test pro pondělní přípravku - přijde jenom ten, kdo píše test 

 16:00 Závěrečné zkoušky podle rozpisu - přijde jenom ten, kdo je na seznamu 

 

středa 28.5. 

 15:30 Závěrečný test náhradní - přijde jenom ten, kdo píše test 

 16:00 Závěrečné zkoušky podle rozpisu - přijde jenom ten, kdo je na seznamu 

 

od 2.6. do 11.6. odpadají všechny sborové zkoušky 

 

čtvrtek 12. 6. 

 15:30 – 16:30 Náhradní termín závěrečných zkoušek - pouze po předchozí dohodě 

 



 

pondělí 16.6. Mimořádná zkouška od 15:30 do 17:00 

 pro všechny členy sboru (PO i ST)- účast povinná - generálka závěrečného koncertu 

 + VYSVĚDČENÍ 

 

úterý 17.6. ZÁVĚREČNÝ KONCERT 

 podrobnosti se dozvíte na zkoušce v pondělí 16.6. 

 zakončení školního roku 2002/2003 

 

sobota 28.6. odjezd na tábor „Rolnička na Dřevíči 2003“ 

úterý 15.7. návrat z tábora 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ŠKOLNÍ ROK 2003/2004 

 

čtvrtek 4.9. 15:00 – 17:00 Přijímací zkoušky DPS Rolnička 

pondělí 8.9. 15:00 – 17:00 Přijímací zkoušky DPS Rolnička 

středa 10.9. 15:00 – 17:00 Přijímací zkoušky DPS Rolnička 

 

pondělí 15.9. 16:00 – 17:00 Úvodní zkouška 

středa 17.9. začíná pravidelný rozvrh zkoušek 

 

ROZVRH NA PŘÍŠTÍ ŠKOLNÍ ROK 

Od příštího školního roku dochází v rozvrhu hodin První jazykové ZŠ Horáčkova k 

návratu do původního stavu o půl hodiny dříve - začátek vyučování opět od 8:00 hodin. 

Tímto se také konec vyučování posune o půl hodiny dříve. Zajímalo by mne, zda byste v 

souvislosti s touto změnou uvítali i posun ve sborovém rozvrhu o půl hodiny (i s ohledem 

na povinnost chodit na obě zkoušky v týdnu). Vyznačte, prosím, variantu, která by se Vám 

hodila nejvíce na odpovědním lístku, který je součástí tohoto čísla Kašpara a lístek co 

nejrychleji vraťte zpět. 

Základní rozvrh na školní rok 2003/2004 (beze změny proti současnosti) 

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

Pondělí Přípravka 2. 

ročník 

 Hlavní sbor 

Rolnička 

 Sólový zpěv 

Středa Přípravka 1. 

ročník 

 Hlavní sbor 

Rolnička 

 Sólový zpěv 

 

Upravený rozvrh na školní rok 2003/2004 (posun o půl hodiny dříve) 

 15:00 - 15:45  15:45 - 17:00  17:00 - 18:00 

Pondělí Přípravka 2. 

ročník 

 Hlavní sbor 

Rolnička 

 Sólový zpěv 

Středa Přípravka 1. 

ročník 

 Hlavní sbor 

Rolnička 

 Sólový zpěv 

 



 

 

ZMĚNY V ORGANIZACI SBORU OD NÁSLEDUJÍCÍHO ŠK. ROKU 

V tomto školním roce se značně projevil na kvalitě přípravy fakt, že mnoho členů sboru 

docházelo pouze na jednu zkoušku v týdnu (mimo jiné jsme museli zrušit naši účast na 

mezinárodní přehlídce sborů, kam jsme byli pozváni, i natáčení vánočního CD). Od 

příštího školního roku proto bude pro všechny členy sboru povinná docházka na obě 

zkoušky v týdnu. Výjimka bude možná pouze od 6. ročníku a pouze z důvodu 

odpoledního školního vyučování. Je mi jasné, že toto opatření nutně povede u některých 

členů k rozhodování, čemu dát přednost. Na druhé straně splní očekávání těch, kteří se 

sboru věnují opravdu poctivě, a povede i k zajímavějšímu a novému repertoáru a rozšíření 

aktivit sboru - ať už koncertních či nahrávacích. 

 

 

ZÁJEZD DO RAKOUSKA 

DPS Rolnička ve spolupráci s První jazykovou ZŠ Horáčkova organizuje pro děti od 3. 

třídy (školní rok 2003/2004) pětidenní poznávací zájezd do Rakouska, který se v 

případě dostatečného počtu zájemců bude konat na konci září 2003. 

Jedná se o pobyt v rakouských Alpách – Vysoké Taury. Zájezd nabízí neopakovatelné 

zážitky z vysokohorského prostředí, budeme se pohybovat mezi vrcholy přesahujícími 

3000 metrů, sněhovými poli, ledovci a vysokohorskou květenou. 

Předběžný program : 

 1. den – Ve večerních hodinách odjezd z ČR 

 2. den – Výlet v masivu 2995 m vysoké hory Dachstein 

 3. den – Vysokohorská silnice Großglockner se zastávkami na naučných stezkách a 

  u ledovce Pasterze 

 4. den – vyhlídková vycházka v lázních Zell am See, prohlídka lázní, historický  

  Salzburg 

 5. den – návštěva Krimmelských vodopádů s možnou návštěvou    

  WasserWunderWelt centra v Krimmelu 

 6. den – v ranních hodinách návrat do ČR 

Protože je vše nutné včas naplánovat a objednat, potřebujeme ještě do konce tohoto 

školního roku vědět předběžný zájem o tuto akci. Zájezd pořádáme prostřednictvím 

cestovní kanceláře, kterou máme již několikrát prověřenou s výbornými zkušenostmi. 

Předběžná cena je 4300,- Kč a zahrnuje dopravu, ubytování, polopenzi, vstupenky a 

pojištění (to budeme sjednávat samostatně). Zájezd je sice určen v prvé řadě pro členy 

DPS Rolnička a pro žáky PJZŠ, ale děti si s sebou mohou vzít i své mimoškolní a 

mimosborové kamarády. V případě většího počtu zájemců rozhoduje pořadí přihlášek. 

Budete-li mít o zájezd zájem, zaškrtněte tuto variantu na odpovědním lístku. 

 



 

 

KOPÍRKA - NEJVĚTŠÍ PŘÍTEL ROLNIČKY 

Jedním z nejpotřebnějších přístrojů, které sbor vlastní, je bezpochyby kopírka. Bez ní si 

organizační práce již snad ani neumíme představit - za dobu, po kterou nám slouží, nám 

ušetřila několik desítek tisíc korun. Ale jako každý stroj, i naše kopírka se dostala do 

období, kdy se závady a problémy objevují stále častěji - ostatně není divu po dvanácti 

letech provozu. V současné době je situace taková, že údržba a opravy (bez spotřebního 

materiálu samozřejmě) nás stojí víc než 10.000,- Kč ročně a podle vyjádření technika, 

který na údržbu dochází a dělá opravdu zázraky, má kopírka definitivně doslouženo - 

náklady na opravy a výměny dílů by během roku převýšily cenu nového stroje. 

Samozřejmě jsem se zajímal, jaké jsou možnosti a nabídka - proběhla i jednání s firmou, 

která by odpovídající stroj i s menší, ale dostatečnou výbavou dodala se slevou - stále se 

však celková částka pohybuje kolem 55.000,- Kč (to je rozpočet sboru na celý rok). 

Protože je zcela mimo možnosti sboru zakoupit novou kopírku za tuto cenu, obracím se na 

Vás, rodiče a další přátele sboru, firmy a organizace, s prosbou o pomoc při zajištění 

prostředků na novou kopírku. Pokud někdo z Vás má možnost zajistit jakoukoliv 

sponzorskou výpomoc, budeme velmi rádi - za jakoukoliv částku, protože kopírka je pro 

nás skutečně nepostradatelná. Děkujeme. 

Pro úplnost uvádím případné důležité údaje: 

Název a adresa : Dětský pěvecký sbor ROLNIČKA - Praha 12 

   Dan M. GERYCH 

   Dobevská 876, 143 00,  Praha 12 - Kamýk 

telefon : 608 237 147 (kdykoliv) nebo 241 763 794 (do 22:00) 

e-mail : gerych@horackova.cz   nebo   dps-rolnicka@quick.cz 

Osobní kontakt :  pondělí a středa 15:30 - 18:30 na PJZŠ Horáčkova 1100, Praha 4 

   nebo kdykoliv po dohodě 

IČO: 443 40 966 



 

ODPOVĚDNÍ LÍSTEK 

VRAŤTE, PROSÍM, DO 15. KVĚTNA ZPĚT. 

 

STRÁNKA PRO DĚTI: 
 

Na Rolničce se mi líbilo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Rolničce bych změnil/změnila: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Rolničce se mi nelíbilo: 



 

STRÁNKA PRO RODIČE: 
Na Rolničce se nám líbilo: 

 

 

 

 

 

Na Rolničce bychom změnili: 

 

 

 

 

 

Na Rolničce se nám nelíbilo: 

 

 

 

 

 

 

V další části, prosím, zakroužkujte odpovídající  varianty. 

 

Rozvrh pro školní rok 2003/2004 - uvítali bychom: 

 

a) posun o půl hodiny DŘÍVE  b) beze změn  c) posun POZDĚJI o : ____ 

 

Schůzky rodičů a informace: 

 

Průběžné informace Kašparem    ANO  NE 

 

Úvodní schůzka na začátku školního roku  ANO  NE 

 

Další schůzky rodičů  1x  2x  podle potřeby  NE 

 

Zájezd do Rakouska (předběžný zájem) - dítě se zúčastní: 

 

ANO samo  ANO s kamarádem (uveďte pouze dítě mimo sbor a PJZŠ) NE 

 

 

Podpis __________________________________ 


