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Milé děti, milí rodiče a přátelé Rolničky a dětského sborového zpívání vůbec. 
Od posledního vydání Kašpara opět uběhla dlouhá doba, mnoho věcí se změnilo a mnoho 

nového nás čeká. Tak mnoho, že tentokrát vychází Kašpar ve dvojnásobném formátu. Jak 

už to bývá, nejsou všechny zprávy jenom špatné nebo jenom dobré - vzhledem k tomu, že 

těmi prvními nás téměř nepřetržitě zásobují naše sdělovací prostředky , Kašpar Vám 

přináší více těch druhých ☺. Pokud nenastane něco mimořádného, do prázdnin už asi 

další číslo Kašpara nevyjde, a tak v tomto čísle najdete zprávy ze současného dění i výhled 

do následujících měsíců až do konce školního roku. 

Dan M. Gerych 

 

Novinka na úvod (pro rodiče) 

Je zvláštní, že sbor, který má 30 členů spotřebuje skoro dvakrát tolik textů a papírových 

materiálů. Zřejmě většina z nich mizí někde v propadlišti dějin. Pokud by se jednalo jenom 

o texty, nebyl by to zase až tak velký problém (aniž bych to chtěl zlehčovat!), v případě 

zpěvníků je to horší - zásoba není bezedná a výroba nejjednodušší. Velmi by mne ovšem 

mrzelo, pokud by takto skončil i Kašpar. A protože mám určité signály o tom, že některý 

Kašpar vůbec neopustil místo v deskách mezi zpěvníky, kam byl ihned po vydání uložen, 

a tím pádem se nedostal ani k Vám - rodičům, prosím Vás tentokrát o následující: až se 

Vám Kašpar dostane do ruky, odstřihněte na této stránce dole ten malý proužek a 

podepsaný vraťte zpět po dětech. Budu ho po nich opravdu chtít. Ne proto, že bych 

sledoval, jak pečlivě Kašpara čtete, ale abych měl jistotu, že se dostal až k Vám a 

neskončil neznámo kde. Děkuji. 

 

 

Vánoční koncert v Emauzích – existuje nahrávka ? 

Obracím se na Vás s prosbou, zda ještě někdo nemáte nahrávku našeho 

vánočního koncertu v Emauzích. Máte-li ještě k dispozici původní 

nahrávku na kazetě do videokamery, bylo by to úplně nejlepší s ohledem 

na kvalitu záznamu (něco by se dalo použít na CD), ale uvítám také, máte-

li záznam koncertu přetočený na běžné VHS kazetě. Dejte mi, prosím, 

vědět, pokud nahrávku máte a mohli byste ji v jakékoliv formě zapůjčit. 

 

 

 

 

Kašpar došel!!! Jméno dítěte _________________________________________ 

 

Kašpar došel až domů ☺. Podpis _____________________________________________ 



 

 

Rolnička v roce 2004 

Na konci minulého roku se konala schůzka rodičů, na které jsem Vás seznámil se 

současným stavem a výhledem do budoucna, co se týká organizace sboru v souvislosti se 

změnou daňových zákonů od 1.1.2004. Od té doby uplynula již dlouhá doba, během které 

se na první pohled vůbec nic dalšího nestalo. Protože bych byl nerad, abyste získali dojem, 

že schůzka byla zbytečná - i když se nás sešlo málo - přináším Vám výsledky plynoucí 

z několika jednání a popis současného stavu i důvodů, které k němu vedly. 

Protože v době konání schůzky (a ještě dlouho poté) nebyla k dispozici novela daňového 

zákona, ze které by bylo možné dozvědět se účetní postup a pro mne jako fyzickou osobu 

by bylo neúnosné ze sborových příspěvků platit „minimální“ daň a tomu odpovídající 

pojistné v celkové výši několika desítek tisíc korun ročně, jako nejvýhodnější řešení se v 

době konání schůzky jevilo založení občanského sdružení. Řešení v té době zdánlivě 

nejlepší se však po konzultacích ukázalo jako méně výhodné. Proč tedy zatím k založení 

o.s. nedošlo: 

Před 1.1.2004 nebyl nikdo schopen ani potvrdit ani vyvrátit, že se novela daňového zákona 

nebude nějak týkat také bývalých neziskových organizací (včetně občanských sdružení). 

Pokud by tomu tak bylo, situace sboru by se jenom zhoršila. 

Další příčina, proč se tak zatím nestalo, je trochu obsáhlejší, ale z mého pohledu možná 

ještě důležitější. Kromě živnostenských listů, které přímo souvisejí s provozem sboru 

(výuka, organizování táborů, organizace a vedení sboru) mám i ŽL pro školení a 

lektorskou činnost. V účetnictví a pro potřeby daňového přiznání se ovšem příjmy a 

výdaje ze všech těchto činností sčítají, což mi dává možnost přesunout všechny prostředky 

získané za celý rok z lektorské činnosti do sborové pokladny a věnovat je na provoz sboru, 

protože sborové příspěvky zdaleka nestačí na pokrytí všech výdajů. Díky tomu bylo na 

konci roku 2003 možné vyrovnat schodek sborového a táborového rozpočtu a zajistit pro 

sbor nahrávací techniku v hodnotě asi 60.000,- Kč. Její využití i mimo Rolničku by mohlo 

do sborové pokladny přinést další prostředky. V případě provozu Rolničky pod 

občanským sdružením by výše popsaný přesun financí do budoucna nebyl možný (nebo 

jen ve velmi omezené míře), protože by se jednalo o dvě na sobě zcela nezávislé účetní 

jednotky (občanské sdružení samozřejmě nemůže podnikat - ani v oblasti lektorské 

činnosti). 

Z těchto důvodů jsem musel k 1.1.2004 pozastavit výkon všech činností. Rolnička tedy 

zatím pracuje v jakémsi vzduchoprázdnu, není možné účtovat a tedy ani platit sborové 

příspěvky. Tento stav by měl trvat do konce března, pokud se v dohledné době najde 

někdo, kdo bude opravdu spolehlivě schopen vyložit nový daňový zákon a všechny 

souvislosti. Od prvního dubna 2004 by se měla činnost sboru obnovit v plném rozsahu. 



 

Rozpis zkoušek do konce školního roku 2003/04: 

V rozpisu nejsou zahrnuté případné další koncerty – bude ještě upřesněno ! 

pondělí 8.3. + středa 10.3. obvyklá zkouška 

pondělí 15.3. obvyklá zkouška  

středa 17.3. obvyklá zkouška 

 19:00 - schůzka rodičů k zájezdu do Francie/Švýcarska (pro přihlášené) 

pondělí 22.3. + středa 24.3. obvyklá zkouška 

pondělí 29.3. + středa 31.3. obvyklá zkouška 

pondělí 5.4. rozsah zkoušky bude upřesněn - účast na folkovém festivalu Zahrada 

středa 7.3. Odpadá pouze přípravka! Zkouška sboru a sólistů je jako obvykle. 

pondělí 12.4. velikonoční prázdniny 

středa 14.4. obvyklá zkouška 

sobota 17.4. celodenní soustředění a nahrávání - zařiďte si, prosím, včas rozvrh tak, 

 abyste mohli být všichni přítomni - je to nutné – viz článek níže 

pondělí 19.4. obvyklá zkouška !!! (i když jsou dopoledne přijímací zkoušky) 

středa 21.4. obvyklá zkouška 

pondělí 26.4. odpadají všechny zkoušky - zájezd do Francie a Švýcarska pro 

 přihlášené 

středa 28.4. odpadají všechny zkoušky - zájezd do Francie a Švýcarska pro 

 přihlášené 

pondělí 3.5. odpadají všechny zkoušky - ŠVP 

středa 5.5. odpadají všechny zkoušky - ŠVP 

pondělí 10.5. Odpadá pouze přípravka! Zkouška sboru a sólistů je jako obvykle. 

středa 12.5. obvyklá zkouška 

pondělí 17.5. + středa 19.5. obvyklá zkouška 

pondělí 24.5. + středa 26.5. obvyklá zkouška 

pondělí 31.5. + středa 2.6. obvyklá zkouška 

sobota 5.6. Jílovské zpívání 

pondělí 7.6. odpadá přípravka 

 od 16:00 do 18:00 prodloužená zkouška - generálka programu 

 sobotního koncertu 

středa 9.6. 15:30 závěrečný test a zkoušky pro středeční přípravku 

 16:00 - 17:30 - závěrečné zkoušky pro (bude upřesněno) 

 18:00 - schůzka rodičů a účastníků tábora Rolnička na Dřevíči 2004 -  

  informace a placení tábora 

pátek 11.6. 18:00 závěrečný koncert v Emauzích 

pondělí 14.6. 15:30 závěrečný test a zkoušky pro pondělní přípravku 

 16:00 - 17:30 - závěrečné zkoušky pro (bude upřesněno) 

středa 16.6. 15:30 - 16:30 náhradní závěrečné zkoušky - POUZE PO PŘEDCHOZÍ 

 DOHODĚ !!! 

pondělí 21.6. 16:00 - 16:30 vydávání vysvědčení, poslední schůzka 

čtvrtek 1.7. odjezd na tábor - viz podrobné informace 

neděle 18.7. návrat z tábora - viz podrobné informace 



 

 

Fotografování sboru 

Během následujících několika zkoušek se na sboru budeme 

fotografovat - sbor jako celek i jednotlivci - fotografie sboru i 

portrétní foto jednotlivců bude samozřejmě možné také objednat. 

Všechny podrobnosti se dozvíte na sborových zkouškách. 

 

 

 

Nahrávání 

Počínaje dubnem začneme opět nahrávat písničky (vždy část 

středeční zkoušky), které už budeme umět, aby bylo možné do 

konce školního roku (doufám) sestavit program na CD a zajistit 

první kusy vlastním nákladem a všechny náležitosti s tím spojené 

(např. autorská práva). CD budou k dostání zatím pouze na sboru a 

budou zpočátku pouze pro vlastní potřebu - neprodejná, pro členy 

sboru 1 kus zdarma na přinesené CD-R (vyberte si takovou 

značku, kterou máte na vlastním přehrávači vyzkoušenou), pro 

ostatní zájemce výměnou za 2 kusy CD-R. 

 

 

 

Celodenní soustředění – čtěte pozorně ! 

V sobotu 17. dubna se od 9:30 do 16:00 bude konat celodenní 

sborové soustředění, pravděpodobně v Emauzích. Bude to 

náhrada za odpadlé zkoušky v květnu a také bude část věnována 

dokončení nahrávek pro CD - některé písničky dostanete až při 

nahrávání. Zařiďte si proto, prosím, váš program tak, abyste na 

této mimořádné zkoušce mohli být všichni přítomni - sbor i 

všichni sólisté - opravdu je to velmi nutné. 

 

 

 

Rolnička na internetu 

Během krátké doby by se měla objevit Rolniččí internetová 

stránka na serveru PJZŠ Horáčkova - zatím pouze jedna 

informační, na kompletních stránkách se usilovně pracuje. 

Předpokládaná adresa bude www.horackova.cz/rolnicka 

 



 

 

 

Opět připomínám všem - velmi důrazně: 

 

1) Je nutné přezouvat se IHNED při vstupu do školy u dveří. V době, 

kdy začíná sbor je většinou již uklizeno nebo se právě uklízí a pak je 

nutné se po budově pohybovat v přezůvkách (ne naboso na mokré 

podlaze !!!). Totéž platí i při odchodu, kdy je již všude uklizeno - 

přezouváme se opět dole u dveří.  

 

2) Příchod na sbor do 16:00 je pouze hlavním/předním vchodem. Zadní 

vchod lze použít jen od 16:00 hodin - NEZVOŇTE, DO 16:10 BUDE 

OTEVÍRAT SLUŽBA!!! 

Nerespektování těchto pravidel bude mít za následek postih ze strany 

sboru i První jazykové ZŠ. 

 

3) Hlavní sbor začíná v 16:15 (bez komentáře). 

 

 

 

LETNÍ TÁBOR – ROLNIČKA NA DŘEVÍČI 2004 

Vážení rodiče, milé Rolničky, 

Ti z vás, kdo jste s námi na táboře již byli, zde mnoho 

nových informací nenajdete - po mnoha letech se podoba 

tábora již ustálila. To samozřejmě neznamená, že by 

nebylo co měnit a hlavně vylepšovat, ale základ zůstává 

stále stejný. Letošní tábor pro nás (nebo spíš pro mne) 

bude takovou zatěžkávací zkouškou, kterou připravilo 

ministerstvo financí, protože až do konce května určitě 

nikdo nebude přesně vědět, kolik se bude za co platit. V 

žádném případě to však neznamená, že bychom slevili něco z kvality, programu nebo snad 

bezpečnosti tábora. Naopak, snahou je, aby se tábory každý rok v něčem zdokonalovaly. 

Ale to už bude moje starost, aby se vše odehrálo ve stejném duchu i letos. Tak tedy: 

K tradici Rolničky patří, že na začátku letních prázdnin jezdí na tábor. K tradici již také 

patří místo - ATC Velký Dřevíč u Hronova. Zatím jsme se tam vždy setkali s lidmi, kteří 

pro nás 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 1. do 18. července 2004, 

případný dřívější odjezd dítěte je po dohodě možný, ale děti by přišly o závěr hry. 



 

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. 

V souvislosti s výraznými změnami DPH a jejich důsledky 

se tentokrát cena tábora mění více než v minulých letech. I 

když zatím nemám k dispozici všechny ceníky (např. 

ubytování a dopravu), podle vyúčtování loňského tábora by 

letošní tábor měl stát 4700,- Kč (děti od 6 do 14 let). Tato 

částka je maximální, v jednání je sleva na ubytování, (což je druhá největší částka), takže 

je ještě naděje na snížení ceny. V případě, že by ještě došlo k nějakém nepředpokládanému 

zdražení nebo se přihlásilo méně dětí (rozpočtové minimum je 12), bude rozdíl doplácet 

sbor ze svých vlastních prostředků. Cena je 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 

(na schůzce 9.6.) nebo složenkou (nutno do 21.5. !). 

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 již teď 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. Závaznou 

přihlášku, kterou najdete na poslední stránce Kašpara, odevzdejte do konce března, 

aby bylo možné provést předběžné vyúčtování. Podrobné informace, data, časy, věci s 

sebou a podobně obdržíte během začátku června po změně jízdních řádů, případné další 

doplňující informace můžete získat na telefonním čísle 608 237 147 kdykoliv, případně na 

e-mailových adresách gerych@horackova.cz nebo dps-rolnicka@quick.cz. 

 

 

Kontaktní adresa 

Dětský pěvecký sbor Rolnička - Praha 12 

Dan M. Gerych 

Dobevská 876 

143 00  Praha 12 - Kamýk 

tel.: 608 237 147 

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

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


 

 

 

 
 

 

 

PŘIHLÁŠKA NA TÁBOR 

od 1. do 18.7.2004 ve Velkém Dřevíči, Hronov 

ROLNIČKA NA DŘEVÍČI 2004 

 

Jméno _____________________________________________ datum narození ____________________ 

Bydliště ____________________________________________________________ PSČ _____________ 

Rodné číslo _______________________ telefon _____________________________________________ 

Zdravotní pojišťovna (jméno) _____________________________________________ (kód) __________ 

Syn / dcera : 

- umí plavat    ANO   NE  - smí se koupat bez zvláštního omezení   ANO   NE 

- je alergický/á na ______________________________________________________________________ 

 příznaky _______________________________________________________________________ 

 osvědčená opatření (léky) _________________________________________________________ 

- byl/ naposledy pře/očkován/a proti tetanu dne _______________________ (podle očkovacího průkazu) 

ostatní důležitá sdělení (ohledně zdravotního stavu, omezení, úrazy, atd.) : 

 

____________________________________________________________________________________ 

Adresy, na které je možné v době pobytu na táboře podat v nutném případě zprávu: 

1. ______________________________________________ PSČ _________ telefon ________________ 

2. ______________________________________________ PSČ _________ telefon ________________ 

V případě vážnějšího onemocnění nebo úrazu si pro dítě na vlastní náklady přijedeme nebo zajistíme jeho 

dopravu domů. 

 

     podpis rodičů ________________________________________ 

 

 

Prohlašuji, že ošetřující lékař ani hygienik nenařídil dítěti zvýšený zdravotní dohled, lékařský dozor při 

onemocnění nebo karanténní opatření. Současně mi není známo, že by dítě v posledních 14 dnech přišlo 

do styku s infekčním prostředím nebo osobami, které onemocněly infekční chorobou. dítě nejeví známky 

onemocnění. 

 

V Praze dne 1. 7. 2004  podpis rodičů  _________________________________________ 

Dětský pěvecký sbor ROLNIČKA - Praha 12  
sbormistr Dan M. Gerych 
Dobevská 876, 143 00, Praha 12 - Kamýk 
  608 237 147 

  gerych@horackova.cz, dps-rolnicka@quick.cz   
IČO 443 40 966  číslo účtu: Č.S. a.s. Praha 4, 65260399/0800 

 

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

