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Milé Rolničky, milí rodiče a přátelé Rolničky a dětského 
sborového zpívání vůbec. 
Letošní zima si na nás připravila asi všechny možné druhy počasí a asi zkouší, 

co všechno vydržíme. Už to vypadalo, že snad zamrzne i Kašpar… Ale nebojte 

se, přežil a opět k vám přichází, byť po trochu delší odmlce. Do konce školního 

roku už nás nepotkají žádné delší prázdniny � a ty nejbližší začnou až 

v červenci, letos vlastně už posledního června. A to je také hlavní 

důvod, proč k vám opět přichází Kašpar – tentokrát převážně 

v táborovém vydání. Stále však platí i to, že ty nejnovější a 

aktuální zprávy najdete opět už brzy na našich internetových 

stránkách (viz níže). 

Vše dobré do konce školního roku všem přeje  Dan Martin Gerych 
 

KONTAKTNÍ ÚDAJE 
Dětský pěvecký sbor Rolnička – Praha 12 (to je úplný název sboru) 
Dobevská 876, Praha 12 – Kamýk, 143 00 
Telefon: 608 237 147 
E-mailová adresa: rolnickapraha12@seznam.cz (hlavní) nebo 

info@rolnickapraha12.cz (e-mail napojený na www stránky) 

Je možné používat obě e-mailové adresy, naopak, prosím, pro sborové a 

soukromé záležitosti nepoužívejte školní adresu gerych@horackova.cz. 

Internetové stránky: http://www.rolnickapraha12.cz 
Číslo účtu: 65260399/0800 
Variabilní symbol pro platbu za sbor je sborové číslo člena – zapsáno je v prezenčním 
sešitku na deskách, případně je na internetu v sekci „Pro členy“ 
POZOR: 
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 volně položená SIM-karta na stole, i když, jak jsem zjistil, 
se občas 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 _____________________ 



 

WWW.ROLNICKAPRAHA12.CZ ??? 
Možná jste si všimli, že se toho na našich stránkách v poslední době moc neděje. 

Příčinou je práce na nové verzi stránek, která se od té současné bude lišit návrhem (ne 
moc) i funkčností (hodně). Neobjeví se sice žádný redakční systém, ten opravdu 
nepotřebujeme, ale současné verze internetových prohlížečů vyžadují určité (zásadní) 
změny v sestavení stránek, aby vše fungovalo správně. Protože se jedná o opravdu 
rozsáhlé úpravy, buďte zatím trpěliví, začátkem března by snad mělo být vše hotovo. 

Jenom pro zajímavost uvedu jeden údaj, který není jinak dostupný: za dva roky od 
února 2010, kdy byla stránka zprovozněna, si návštěvníci ze stránky s veřejně přístupným 
repertoárem stáhli téměř 22 000 písniček (noty nebo nahrávky) 
 

NĚCO MÁLO O SBOROVÉM JEDNOHLASU, EXOTECH, 
A ODPOVĚDNOSTI… 

Jak jste si jistě všimli již během minulého školního roku, sbor (a neplatí to jenom 
pro naši Rolničku) je těleso, které si občas žije svým vlastním životem a nezávisle na okolí 
či plánech a potřebách všech zúčastněných. Již na začátku minulého školního roku se 
obsazení poměrně výrazně změnilo (a zmenšilo), v letošním roce sice nebyla změna tak 
velká. S trochou nadsázky by se možná dalo tvrdit, že jsme v minulém školním roce 
začínali téměř od začátku – ani to však není nic nového, i taková období přicházejí. Je 
pravdou, že před příchodem např. víceletých gymnázií a rozšířením všech možných 
zájmových kroužků byla členská základna Rolničky o něco stálejší a početnější. Nic z toho 
nám však samozřejmě nebrání v tom, abychom mohli pokračovat dále, jenom to možná 
bude stát trochu více úsilí a odpovědnosti vůči sobě i ostatním. 

Ve všech možných příručkách a učebnicích sborového zpěvu se říká, že začínající či 
výrazně změněný sbor by měl alespoň rok zpívat pouze v jednohlasu, aby se hezky srovnal 
a sjednotil. Souhlasím, do puntíku. Po mnoha letech zkušeností, kdy se Rolnička ubírala 
různými cestami, objevovala a zkoušela nové a mnohdy netušené možnosti. Díky nim si 
mezi ostatními tělesy na různých akcích vysloužila pověst exota. Opět souhlasím, pokud je 
tento exot míněn v dobrém slova smyslu – opravdu se od „klasických“ sborů v mnohém 
lišíme; výběrem repertoáru, organizací, akcemi a třeba i způsobem práce. 

Jak jste si jistě již všimli, výše zmiňované období pouze jednohlasých písní pro nás 
skončilo pravděpodobně již před letošními Vánocemi. Chápu, že pro některé z vás to 
možná nebylo období nejzajímavější, ba možná přímo nudné, ale aniž byste o tom věděli, 
bylo opravdu důležité. Svědčí o tom i následující. Od ledna jsme vyzkoušeli, kam až se dá 
v našem ne příliš početném obsazení jít s vícehlasými písničkami – o dvojhlasech 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 v lidovkách jsem nepochyboval, tu a tam se vyskytující jednoduchý, ale hezky znějící 
trojhlas myslím, zvládneme také. Lahůdkou budiž spirituály typu It’s me, kdy se sbor 
občas „rozpadne“ až na pět hlasů. Pokud se nám podaří i toto (a zatím nemám důvod o 
tom pochybovat), opět jsme na nejlepší cestě k tomu, aby letošní rok neskončil pouze 
s jedním závěrečným koncertem. Velmi rád bych se totiž s vámi podíval i na nějakou další 
akci, pokud k ní bude příležitost (zájezd, festival, přehlídka, Botanická zahrada nebo třeba 
i menší vystoupení v obchodním centru – také už jich máme pár za sebou). 

Na začátku jsem psal něco o odpovědnosti vůči sobě i ostatním. Nebylo to náhodou. 
Bez ní se totiž sice můžeme snažit sebevíc, ale přesto zůstaneme stát na jednom místě. 
Odpovědnost vůči sobě samému se občas nazývá svědomím – to si může srovnat každý 
sám v sobě – navenek to (moc) vidět není. Odpovědnost vůči ostatním se naopak na 
sborové zkoušce i při vystoupení hlásí každým okamžikem od začátku až do konce. 

A tak si na závěr ještě jednou přečtěte několik bodů. Pomohou nám předejít 
případným nedorozuměním a komplikacím. Asi je už znáte z dřívějška a věřím, že se jimi 
snažíte řídit. Ale kdyby náhodou… 
 
☺☺☺☺ Na každou zkoušku si noste kroužkové desky ve formátu A4 s fóliemi, ve kterých 
máte noty, texty a další materiály seřazené podle čísel tak, abyste bez problémů rychle 
našli, co potřebujete, a zároveň se vám papíry nerozpadly a nemusely se z desek 
vůbec vyndavat. 
☺☺☺☺ Nezbytnou pomůckou jsou psací potřeby – každý svoje – obyčejná tužka, propiska 
a barevná (nejlépe červená) propiska, mikrofix atd., aby se s ní dalo čitelně psát a 
opravovat v notách. Na zkoušky naopak nenoste nic, co by vás rozptylovalo a odvádělo 
pozornost od práce (učení, hračky atd.) 
☺☺☺☺ 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, museli bychom prodloužit zkoušky do 17.45 hodin. Na zkouškách platí 
určený zasedací pořádek podle hlasů – každý ví, kde je jeho místo. 
☺☺☺☺ Příchod na zkoušky i odchod ze zkoušek je možný pouze hlavním/předním 
vchodem. Zadní vchod (kolem kanceláře školy) smějí využít pouze sólisté při odchodu 
po 18. hodině. 
☺☺☺☺ Je nutné přezouvat se IHNED při vstupu do školy v hale, stejně tak při 
odchodu. 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. Také by se mohlo stát, že přijdeme i o poslední zkušebnu, kterou máme. 
☺☺☺☺ Každá nepřítomnost na zkouškách a povinných akcích musí být omluvena 
v prezenčním sešitku. V tomto ohledu sbor ze zákona funguje stejně jako škola. 
☺☺☺☺ Texty všech písniček se učte průběžně doma – nespoléhejte na to, že se je naučíte 
jenom na zkouškách – to opravdu nestačí. Nejpozději na začátku května by měl být celý 
program hotový, což znamená umět i všechny texty zpaměti, abyste nemuseli myslet na 
text a mohli se soustředit na provedení a výraz písničky. 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 
koncertů je v tomto směru docela „zajímavý“. 
☺☺☺☺ Občas je potřeba, abyste potvrdili SMS zprávu , kterou ode mne dostanete. Není to 
příliš často, ale v takovém případě je opravdu nutné to ihned udělat. Může na tom 
záviset např. termín koncertu 
☺☺☺☺ A na konec ještě něco k účasti na sborových zkouškách. Uvědomte si, prosím, že 
sbor může fungovat pouze jako celek. Pokud kdokoliv chybí nebo chodí pozdě (s 
výjimkou školních akcí nebo nemoci samozřejmě), komplikuje tím práci nejenom sobě, 
ale také hlavně všem ostatním. Nastávají pak situace, kdy se třeba pět zkoušek musíme 
věnovat stále jedné písničce, protože je sbor pokaždé v jiném obsazení. Bohužel, ne 
všechno se můžete naučit doma, ne všechny písničky je možné nahrát. Proto vás všechny 
prosím, abyste akce jako např. kino, oslavy, nákupy a podobně přesunuli na dobu mimo 
sborové zkoušky. 

 
24. LETNÍ TÁBOR „ROLNIČKA NA DŘEVÍČI“ 

NEJENOM PRO ROLNIČKY 
SOBOTA 30. 6. – ÚTERÝ 17. 7. 2012 
HRONOV – VELKÝ DŘEVÍČ 
 
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 24. 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 k lepšímu. 
Pro koho tábor je 
 I když tábor organizuje Dětský pěvecký sbor 
Rolnička Praha 12, není to pěvecké 
soustředění. Tábora se mohou zúčastnit i děti, 
které do sboru nechodí, sourozenci, 
kamarádi… zpěv není podmínkou. 
Co se tam děje 
Základ našich činností zůstává stejný, podobně 
jako loni přibudou další výlety na zajímavá 
místečka, kde jsme ještě nebyli. Ani letos 
neuděláme výjimku z tradičních akcí, jako 
jsou výlety do skal, hledání a letos doufejme i založení keší (některé na nás čekají už od 
minulého tábora ☺ - lom), noční výlet skalním městem se loni díky počasí nepodařilo 
uskutečnit, letos to určitě vyjde, výlet do Náchoda, návštěva T.O. Trappers – Horse Ranch, 
„sádrování“ končetin, výroba triček a podobně. Již dva roky máme přímo v táboře 
k dispozici také nový bazén. Téma táborové hry opět bude překvapením – tentokrát se 
máte na co těšit a čeho děsit ☺☺☺ Více až na táboře. 



 

Kde tábor je 
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. 

Kdy se tábor koná 
Po loňském „kratším“ táboře se letos vracíme 
k osvědčené délce 18 dnů. Možná se to zdá jako 
maličkost, ale i ten jeden chybějící den byl znát. 
Odjíždíme tentokrát již v červnu v sobotu 30. 6. 
a vracíme se v úterý 17. 7. 2012. Případný 
pozdější nástup nebo dřívější odjezd dítěte je po 
dohodě možný, ale byla by škoda přijít např. o 
závěrečnou hru. 
Jak to tam vypadá 
Jako vždy je tábor stanový – stany typu iglú 

s předsíňkou jsou sice velikostí pro 4 osoby, ale obsazují se pouze po dvou. Po 
zkušenostech a s ohledem na táborový program a činnosti se maximální počet dětí ustálil 
na „rodinném“ čísle 12. 
Kolik tábor stojí 
S ohledem na cenové zemětřesení a změny v DPH se bohužel letos už ani nám nepodaří 
udržet několik let stejnou cenu. Přestože zatím můžeme jenom dosti neurčitě plánovat, 
protože největší položka – cena za ubytování – ještě vůbec není stanovená a doprava a 
potraviny nejspíš také nezůstanou na dnešní úrovni, 
předpokládaná cena za 18denní pobyt bude 5 400,- Kč. 
Tato částka je směrem nahoru konečná a děti samozřejmě 
nemusí z vlastního kapesného na nic připlácet. Z loňska 
stále platí, že pokud se tábora zúčastní společně 
přihlášená dvojice, má z ceny tábora slevu 300,- Kč na 
osobu. Vše ostatní (v případě, že by ještě došlo k 
nějakému nepředpokládanému zdražení) doplácí sbor ze 
svých vlastních prostředků. Rozpočtové minimum, které 
letos opravdu musíme dodržet, je 8 dětí. Cena zahrnuje 
vše – dopravu, stravování, ubytování, pojištění, 
doprovod i všechny ostatní táborové aktivity, výlety, 
vstupenky, hry atd. Tábor můžete platit v hotovosti 
(nejpozději na schůzce v úterý 5. 6. 2012) nebo převodem 
z účtu (nutno odeslat do 31. 5.). Samozřejmostí je 
potvrzení pro zaměstnavatele rodičů na příspěvek z FKSP.  
Přihláška   
Protože o tábor bývá zájem jak ze strany starších Rolniček, které už do sboru nechodí, tak 
i mimosborových účastníků, kteří s námi již na táboře byli, je nutné přihlásit se co 
nejdříve. 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 14. Podrobné informace, data, časy, věci s sebou a podobně obdržíte 
během začátku června po změně jízdních řádů. 
Údaje na přihlášce, které zatím neznáte, můžete doplnit během června. 
Kde se dozvím ještě více 
Případné další doplňující informace můžete získat na telefonním čísle 608 237 147 
kdykoliv, nebo na e-mailové adrese rolnickapraha12@seznam.cz. Vše najdete též 
na našich internetových stránkách www.rolnickapraha12.cz v sekci Tábory. Tam 
se také můžete podívat na část táborového deníku a fotogalerie z loňského roku. 



 

 

PŘIHLÁŠKA NA TÁBOR 
ROLNIČKA NA DŘEVÍČI 2012 
OD 30. 6. DO 17. 7. 2012 VE VELKÉM DŘEVÍČI, HRONOV 
 

Jméno _____________________________________________ datum narození ____________________ 

Bydliště ____________________________________________________________ PSČ _____________ 

Rodné číslo _______________________ telefon na rodiče _____________________________________ 

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 

 



 

 


