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Milé Rolničky, milí rodiče a přátelé Rolničky a dětského 
sborového zpívání vůbec. 
Po delší přestávce, kdy se k vám tradičně většina důležitých informací 

dostávala přes naše internetové stránky nebo prostřednictvím 

SMS, je tu opět Kašpar. V poslední době se objevilo několik 

důležitých zpráv a informací, které by vás mohly (měly ☺ !) 

zajímat, neboť se týkají našeho programu do konce školního roku 

a letních prázdnin, a které by byly příliš dlouhé na smsky. 

Dan Martin Gerych 
 

NOVINKA NA ÚVOD (PRO RODIČE) 
Je zvláštní, že sbor, který má 26 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!). 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 notami, 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. 
 

KONTAKTNÍ ÚDAJE 
DPS Rolnička – Praha 12 (to je celý název sboru, pokud byste ho někde uváděli) 
Dobevská 876, Praha 12 – Kamýk, 143 00 
Telefon: 608 237 147 
e-mailová adresa: rolnickapraha12@seznam.cz 
http://www.rolnickapraha12.cz 
Telefonní číslo 775 699 806, ze kterého vám chodí většina informačních SMS, je určeno 
pouze pro zasílání hromadných zpráv. Nedá se použít pro telefonování a není možné 
na něj odpovídat (je to jenom SIM-karta na stole, i když, jak jsem nedávno zjistil, se 
dokonce někdy tváří, že zvoní nebo přijímá sms. Opravdu ne.) Pro všechny odpovědi na 
SMS, potvrzení atd. používejte stále pouze číslo 608 237 147. 

 
KAŠPAR DOŠEL AŽ DOMŮ ☺ 
 
Jméno „Rolničky“ ___________________ podpis rodičů _____________________ 



 

ROZPIS SBOROVÝCH ZKOUŠEK DO KONCE ŠKOLNÍHO 
ROKU 2009/2010 
pondělí 22. 2. 2010 
středa 24. 3. 2010 

Pravidelné zkoušky 

pondělí 1. 3. 2010 
středa 3. 3. 2010 Jarní prázdniny pro Prahu 4 – nejsou zkoušky 

pondělí 8. 3. 2010 
středa 10. 3. 2010 

Pravidelné zkoušky 

sobota 13. 3. 2010 Výlet č. 101 
pondělí 15. 3. 2010 
středa 17. 3. 2010 

Pravidelná zkouška 
Odpadají zkoušky – akademie PJZŠ na Novodvorské 

pondělí 22. 3. 2010 
středa 24. 3. 2010 

Pravidelné zkoušky 

pondělí 29. 3. 2010 
 
středa 31. 3. 2010 

16.00 – 17.30 – Vystoupení – Divadlo Mana na Vršovickém 
náměstí, Praha 10 
Pravidelná zkouška 

pondělí 5. 4. 2010 
středa 7. 4. 2010 

Pondělí velikonoční – není zkouška 
Pravidelná zkouška 

pondělí 12. 4. 2010 
středa 14. 4. 2010 
pátek 16. 4. 2010 
 

Pravidelná zkouška 
Odpadají všechny zkoušky – pedagogická rada 
15.00 – 17.00 hodin – mimořádná zkouška – náhrada za 
odpadlé zkoušky, doladění všech písní v letošním programu 

od pondělí 19. 4. 2010 
do středy 12. 5. 2010 

Pravidelné zkoušky 

pondělí 17. 5. 2010 
středa 19. 5. 2010 

Odpadají všechny zkoušky – zájezd do Francie pro 
přihlášené 

od pondělí 24. 5. 2010 
do středy 2. 6. 2010  

Pravidelné zkoušky 

pondělí 7. 6. 2010 
úterý 8. 6. 2010 
 
středa 9. 6. 2010 

Pravidelná zkouška 
18.00 – schůzka rodičů a účastníků tábora Rolnička na 
Dřevíči – ve škole ve zkušebně – informace a placení tábora 
Pravidelná zkouška 

pondělí 14. 6. 2010 
středy 16. 6. 2010 

Pravidelné zkoušky 

pondělí 21. 6. 2010 
úterý 22. 6. 2010 

Generálka závěrečného koncertu pro všechny !!! 
Závěrečný koncert v Emauzích od 18.00 hodin 

1. – 18. 7. 2010 Tábor „Rolnička na Dřevíči 2010“ 



 

PŘIPOMÍNKY PRO NĚKTERÉ… 
1) Každý člen sboru (pokud tak ještě neučinil) si opatří kroužkové desky ve formátu A4 
s fóliemi, do kterých si bude zakládat očíslované noty, texty a další materiály seřazené tak, 
aby bez problémů našel, co potřebuje, a zároveň se papíry nerozpadly a nemusely se 
z desek vůbec vyndavat. Tyto desky musí nosit na každou zkoušku. 
2) Zcela nezbytnou pomůckou jsou psací potřeby – každý svoje – obyčejná tužka, 
propiska a barevná tužka, mikrofix atd., aby se s ní dalo čitelně psát a opravovat v notách. 
3) Na zkoušky je nutno chodit včas – to znamená alespoň 5 minut před začátkem. 
Zkouška začíná v 16.15 hodin, v 16.10 musí být všichni na svých místech. Pokud by toto 
nefungovalo, prodloužíme zkoušky do 17.45 hodin. Na zkouškách platí určený zasedací 
pořádek podle hlasů – každý ví, kde je jeho místo. 
4) Příchod na sbor je pouze hlavním/předním vchodem. Zadní vchod (kolem 
kanceláře školy) je možné pro příchod i odchod použít až od 17.00 hodin. 
5) Je nutné přezouvat se IHNED při vstupu do školy v hale. V době, kdy začíná sbor je 
většinou již uklizeno nebo se právě uklízí a pak není možné se po budově pohybovat v 
botách a už vůbec ne naboso na mokré podlaze!!! Porušování bodu 4) a 5) bude mít za 
následek postih ze strany sboru i První jazykové ZŠ. 
6) A na konec ještě něco k účasti na sborových zkouškách. Uvědomte si, prosím, že sbor 
může fungovat pouze jako celek. Pokud kdokoliv chybí, ať už je důvod jakýkoliv, 
komplikuje tím práci nejenom sobě, ale také hlavně všem ostatním. Bohužel, ne všechno 
se můžete naučit doma, ne všechny písničky je možné nahrát. Proto vás všechny žádám, 
abyste akce jako kino, oslavy, nákupy a podobně přesunuli na dobu mimo sborové 
zkoušky. 
 

VÁNOČNÍ I NEVÁNOČNÍ CD ROLNIČKY 
V polovině ledna jsme se sešli v divadelním sále v Emauzích na „soukromý“ vánoční 
koncert, protože nahrávací technika tentokrát při vánočním koncertu v prosinci stávkovala 
a nenahrála ani notu. Celý nově nahraný materiál se nyní zpracovává a měl by vystačit na 
naše první vánoční CD. Budete-li mít někdo nápad, jak by se cédéčko mohlo jmenovat a 
jak by mohl vypadat obal, neváhejte a pošlete, přineste, napište, namalujte… 
Kromě vánočního CD se již delší dobu připravuje i jedno živé ze závěrečného koncertu 
v Emauzích 13. 6. 2008. Na tom budou sice některé písničky, které již vyšly na cédéčku 
„Žlutá skvrna letí světem“, ale to by tolik nemělo vadit, protože téměř všechny jsou 
v jiných nebo bohatších úpravách. I tady zatím není definitivní název ani podoba obalu… 
Teď to důležité: Ti, kdo se podíleli na nahrávání CD, dostanou svoji „autorskou“ kopii 
automaticky zdarma, ostatní si budou moci svoje CD opatřit výměnou za dvě prázdná 
cédéčka. Pro všechny ostatní zájemce budou všechna vydaná CD ke koupi zatím za 
výrobní cenu 50,- Kč, později, po vyřešení autorských práv a poplatků, už asi bude 
cédéčko dražší. Prosím, CD sami nikomu nekopírujte, abychom měli aspoň přibližný 
přehled o tom, kolik našich nahrávek koluje mezi lidem ☺☺☺☺ 
 
 



 

KONCERTY DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2009/2010 
V rozpisu zkoušek na předcházejících stránkách zatím nejsou uvedené všechny koncerty, 
které se do konce školního roku plánují. Opět bychom se měli zúčastnit Velikonočního 
jarmarku v Botanické zahradě v Troji  a po delší přestávce také přehlídky Jílovské 
zpívání (bude-li se konat). Kromě toho se každý rok ještě objeví různé akce podle toho, 
jak si nás kdo najde na internetu nebo jak je naopak najdeme my. Festival 
Moravskotřebovské arkády, kterého jsme se zúčastnili v minulých letech, se tentokrát 
termínem překrývá se zájezdem do Francie, a tak na Moravu pojedeme až příští rok. 
Již teď však můžete počítat s naší účastí v září 2010 na mezinárodním hudebním 
festivalu SpirituálFest 2010, kde jsme se, myslím, posledně zapsali docela výrazně ☺ 
 

REPERTOÁR PRO ROK 2010 – ACH, TY TEXTY… 
Pro druhou polovinu roku 2009/2010 budete kromě nových písniček potřebovat i některé 
starší, které už jsme zpívali. Z letošního vánočního programu jsou to jednak „nevánoční“ 
věci (27 – Andělské přátelství, 28 – Magnificat + Dona nobis pacem) a dále pak sice 
„vánoční“ spirituály, které se ale dají zpívat po celý rok (34 – Jesus Christ the Lord Is 
Born a bez čísla Amen). Z písniček, které jsme zpívali v minulém roce, nám do letoška 
zůstanou hlavně české: 7 – Měla jsem holoubka, 15 – Čí že sú to koně, 23 – Plzeňská 
věž, 25 – Život je jen náhoda, a dále 4 – The Lion Sleeps Tonight, 6 – Loituma – 
Ievan’s polkka, 20 – Nane cocha a 26 – Nkembo na tata. Ti z vás, kdo jste do sboru 
přišli později, dostanete chybějící písničky na sborových zkouškách. 
Texty všech písniček se učte průběžně doma – nespoléhejte na to, že se je naučíte jenom 
na zkouškách – to opravdu nestačí. Na konci května musí každý předvést, že umí celý 
program zazpívat sám ve svém hlasu (jako sólista) bez textu na papíře. Vypadá to opravdu 
velmi nehezky, když při provedení před posluchači někteří „vydávají“ úplně jiná slova, 
než ostatní, nehledě na to, že takový „zpěvák“ je pak pro sbor nepoužitelný. Záznam 
některých letošních vánočních koncertů je v tomto směru docela „zajímavý“ � 
 

WWW.ROLNICKAPRAHA12.CZ 
Na našich internetových stránkách proběhla opět trochu větší aktualizace skoro ve všech 
sekcích. Nejdůležitější pro vás: v sekci Pro členy najdete ke stažení doplněné noty a texty 
na písničky, které teď zpíváme, kdyby někomu nějaké chyběly. Dále pak aktuální přehled 
plateb za sbor ke dni 21. 2. 2010 – pozor, v tomto okamžiku byste všichni měli mít 
doplaceno již vše, ale stále ještě nemá někdo zaplacený ani minulý rok! Aktualizovaný 
je i podrobný kalendář s rozpisem zatím všech známých akcí, které se chystají do konce 
školního roku. V sekci Tábory najdete povídání k letošnímu táboru i k táborům již 
minulým a také ke stažení přihlášky a další táborové dokumenty. V sekci Kašpar je 
elektronická verze toho, co právě teď čtete. V ostatních sekcích došlo k menším úpravám a 
doplňkům, aby stránky byly aktuální. 



 

LETNÍ TÁBOR – ROLNIČKA NA DŘEVÍČI 2010 
Opět nadešla doba, kdy se začínají plánovat prázdniny, dovolené a také tábory. 
Také k tradici Rolničky patří, že na začátku letních prázdnin jezdí na tábor – letos to bude 
již po 22. Ti z vás, kdo jste s námi na 
táboře již byli, zde mnoho nových 
informací nenajdete – po mnoha letech se 
podoba tábora ustálila, i když nás letos 
(ostatně jako každý rok, že ☺) čekají tu 
větší, tu menší organizační změny, 
samozřejmě k lepšímu. Základ našich 
činností zůstane stejný, opět přibudou 
další výlety do skal a na další místečka, 
kde jsme ještě nebyli. Ani letošní tábor v 
žádném případě neubírá nic z kvality 
programu nebo bezpečnosti. 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. (Ale tyhle věty už také znáte, že ano. ☺ ) Tak tedy:  
K tradici našich táborů patří také 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 probíhají naše tábory bez 
„lidských“ komplikací. Patří k nim 
nejenom vedoucí kempu, ale také naši 
přátelé z Holandska, Belgie a Německa. 
Zůstává zachována délka 18 dnů, 
termín na začátku letních prázdnin od 
1. do 18. července 2010. Případný 
pozdější nástup nebo dřívější odjezd 
dítěte je po dohodě možný, ale byla by 
škoda přijít např. o závěrečnou hru. 
Tábor je určen v prvé řadě pro členy 
Rolničky, ale v případě, že budou volná 
místa, mohou se zúčastnit i 

sourozenci nebo kamarádi – děti do 14 let. I když se jedná o tábor sborový, pro 
mimosborové účastníky není zpěv podmínkou. 
Jako vždy je tábor stanový – stany s předsíňkou jsou pro 4 osoby, ale obsazují se pouze po 
dvou. Po zkušenostech se maximální počet dětí ustálil na „rodinném“ čísle 16. 
Ani v letošním roce se nemění cena tábora a zůstává na stejné částce, tj. 5 100,- Kč. Tato 
částka je maximální, opět se budeme snažit o slevu na ubytování, (což je druhá největší 
částka, u které se dá očekávat díky změně DPH zdražení proti loňsku). Vše potřebné 
(v případě, že by ještě došlo k nějakému nepředpokládanému zdražení nebo se přihlásilo 
méně dětí – rozpočtové minimum je 10) doplácí sbor ze svých vlastních prostředků. Cena 
je za 18denní pobyt a zahrnuje vše – dopravou počínaje, přes stravování, ubytování, 



 

pojištění, doprovod, až po všechny ostatní táborové aktivity, výlety, vstupenky, hry 
atd. Tábor můžete platit v hotovosti (nejpozději na schůzce v úterý 8. 6. 2010) nebo 
převodem z účtu (nutno odeslat do 31. 5.!). Samozřejmostí je potvrzení pro 
zaměstnavatele rodičů na příspěvek z FKSP. 
Téma táborové hry opět bude překvapením – více 
až na táboře. Protože o tábor bývá velký zájem ze 
strany 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 odevzdejte nejpozději do 15. května, 
ale raději dříve, protože přihlášky se budou 
registrovat v pořadí, v jakém je odevzdáte, a 
maximální počet je opravdu 16. 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, 
nebo na e-mailové adrese 
rolnickapraha12@seznam.cz. Vše najdete 
také na našich internetových stránkách. 
Připomínám ještě, že všichni účastníci tábora musí nejpozději při odjezdu odevzdat od 
lékaře podepsaný formulář „Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací 
akci a škole v přírodě“ ve smyslu vyhlášky 148/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 
106/2001 Sb. O hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti. Vyzvednout si jej 
můžete také na sborových zkouškách, je ke stažení na internetových stránkách sboru 
www.rolnickapraha12.cz v sekci Tábory. Posudek musí vystavit ošetřující lékař, platí se 
za něj asi 100,- Kč (?) a má platnost pro všechny hromadné akce, kterých se dítě zúčastní 
po dobu 12 měsíců. Je možné, že ho již máte vystavený pro potřeby školy v přírodě atd. 



 

 

PŘIHLÁŠKA NA TÁBOR 
ROLNIČKA NA DŘEVÍČI 2010 
OD 1. 7. DO 18. 7. 2010 VE VELKÉM DŘEVÍČI, HRONOV 
 

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) 

výška ___________  váha ___________ (nutné pro některé táborové aktivity) 

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 _______________ podpis rodičů  _________________________________________ 
datum odjezdu 

 



 

 


