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Informační občasník
časník

Milé Rolničky,, milí rodiče a přátelé Rolničky a dětského
sborového zpívání vůbec.
Po začátku dalšího školního roku (a sborové sezóny) držíte v ruce nebo čtete na
obrazovce nové číslo našeho sborového informačního občasníku.
občasník Pro
starší Rolničky a jejich rodiče se některé základní informace
nemění, ti z vás, kdo „přistoupili“ letos, zde najdete souhrn toho
nejdůležitějšího, co byste měli vědět. Některé
N
informace je však
lepší mít v papírové podobě a Kašpar tentokrát přichází hlavně
v teplickém a organizačním vydání. Stále však platí i to, že ty nejnovější a
aktuální zprávy najdete na našich internetových stránkách.
Vše dobré ve školním roce 2014/2015
201
všem přeje
Dan Martin
M
Gerych

KONTAKTNÍ ÚDAJE
Dětský pěvecký sbor Rolnička
čka – Praha 12 (to je úplný název sboru)
Dobevská 876, Praha 12 – Kamýk, 143 00
Telefon: 608 237 147
E-mailové adresy: rolnickapraha12@seznam.cz (hlavní) nebo
info@rolnickapraha12.cz
olnickapraha12.cz (e-mail
mail napojený na www stránky)
Je možné používat obě e-mailové
e mailové adresy, naopak, prosím, pro sborové a
soukromé záležitosti nepoužívejte školní adresu gerych@horackova.cz.
gerych@horackova.cz
Internetové stránky: http://www.rolnickapraha12.cz
Číslo účtu
tu platné od 9. 6. 2014: Air Bank 1283392028/3030
Variabilní
lní symbol pro platbu za sbor je sborové číslo člena – zapsáno je v prezenčním
sešitku na deskách,, na samolepce,
samolepce případně je na internetu v sekci „Pro členy“
č
POZOR:
Telefonní číslo 775 699 806,, ze kterého vám chodí
chod většina
tšina informačních
informač
SMS, je určeno
pouze pro zasílání hromadných zpráv.
zpráv. Nedá se použít pro telefonování a není možné
na něj odpovídat nebo potvrzovat přijetí
p
SMS. Jee to jenom volně položená SIM-karta
na stole, i když, jak jsem zjistil, se občas
ob
tváří, že zvoní nebo přijímá
řijímá sms. Opravdu ne. Pro
všechny odpovědi
di na SMS, potvrzení o přijetí atd. používejte stále pouze to jediné číslo
608 237 147.

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

NEZAPOMEŇTE ☺
☺

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. Je špatné, když se sejdeme teprve deset minut po začátku
zkoušky – rozezpívání opravdu není jenom způsob, jak využít dobu, než se všichni sejdou.
Na zkouškách platí určený zasedací pořádek podle hlasů – každý ví, kde je jeho místo.
☺ POZOR – ZMĚNA PROTI LOŇSKU!!! Příchod na zkoušky je možný pouze
hlavním/předním vchodem! ODCHOD ZE ZKOUŠEK TAKÉ POUZE HLAVNÍM
VCHODEM. Prosím rodiče, aby nevstupovali do školy, pokud to není nezbytně
nutné – v době, kdy končí zkouška, je zadní vchod již zamčený pro vstup zvenku.
Rolničky přijdou dolů. Bohužel, všechny stížnosti se potom sypou na moji hlavu a těžko
se mi vysvětluje, že to všichni vědí.
☺ 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 předcházejících bodů bude mít za následek (váš) postih ze strany
sboru i (můj) ze strany školy. Také by se nám mohlo stát, že přijdeme i o poslední
zkušebnu, kterou máme. Nezapomeňte, že Rolnička není organizována školou, ve
škole pouze hostuje a musí respektovat školní pravidla jako každý jiný.
☺ 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. Videozáznam
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. Vždy na číslo 608237147.
☺ A na konec ještě něco k účasti na sborových zkouškách. Nezapomeňte, 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. Proto vás všechny prosím,
abyste akce jako např. kino, oslavy, nákupy a podobně přesunuli na dobu mimo sborové
zkoušky.

TEPLICE NAD METUJÍ – LOŇSKÝ PODZIM
PODZIMNÍ GEOFOTOŠKOLA 2013
Loni jsme měli volbu celkem jednoduchou – s ohledem na zaplněný kalendář a
souběh s podzimními prázdninami jsme museli zvolit stejný termín. Doufali jsme, že se
nám opět počasí vydaří, a že, vzhledem ke složení účastníků, budeme moci pokračovat v
tom, co jsme započali již před
dvěma roky.
Třetí díl naší fotoškoly pro
zájemce nebyl tak hezky
slunečný, ale zase jsme si mohli
vyzkoušet, jak se naše
fototechnika chová v méně
obvyklých podmínkách. Letos
jsme se věnovali opět krajinám a
makru, ale přidali jsme něco více
nočního focení a také trochu
teorie o tom, jak zacházet s
hloubkou ostrosti, vyvážením bílé
barvy a některými užitečnými
kreativními režimy.
Počasí nám přálo hlavně první den, kdy jsme se vydali na kratší trasu v okolí Teplic nad
Metují a vylezli si na Lysý vrch, kde jsou krásné vyhlídky na Teplické skalní město, do
údolí Metuje i na druhou stranu na Ostaš a okolí Police nad Metují. Tam vznikla převážná
většina těch slunečných obrázků.
Druhý den byl od rána zahalený do mlhy. Takové případě je zajisté nejlepší vylézt někam
na vyhlídku, abychom mohli říkat, co všechno bychom mohli vidět, kdyby bylo aspoň
trochu vidět... Drželi jsme se této zásady a vydali se na jednu ze zřícenin skalních hradů –
na Bischofstein – tedy na Bišík, jak se mu říká. Jak již bylo řečeno, výhled z vyhlídky na
skalní plošině byl vskutku úchvatný – ostatně fotogalerie mluví za vše – ale mlhavé a
vlhké počasí je přímo ideální pro některé makrofotografie a také pro tajuplné obrázky z
břehů i malých skalek kolem jezírka pod Bišíkem.

Protože jsme se tentokrát na ubytovnu vrátili dříve (zima, mokro, mlha a průvan jsou
vskutku ideální podmínky pro práci s foťákem), doplnili jsme náš dnešní program o krátký
noční fotokurs na místním teplickém hřbitově i v uličkách města.
Třetí den se mlha ztratila hned ráno a my jsme se vydali na tradiční okruh
Teplickým skalním městem. Sluníčko se sice také neobjevilo, takže naše krajinářské foto
bylo poněkud „placaté“, ale o to více jsme v
ideálních podmínkách krásně rozptýleného světla
mohli experimentovat s různými kreativními
režimy a vyvážením bílé.
Večerní část programu se již tradičně odehrávala
v Hronově. Nejprve jsme tedy úžasně povečeřeli
v pizzerii Stella na náměstí a ve zbývajícím čase
do odjezdu vlaku jsme pokračovali ve včerejším
nočním focení.
Poslední den si pro nás ještě přichystal
překvapení v podobě lehké ranní mlhy a následně
úplně jasného a slunečného dopoledne. Zkrátka
jedinečné podmínky pro makrofoto orosených
pavučin na zábradlí nad Metují. Pravda, někteří v
této souvislosti velmi nelibě nesli absenci stativu,
ale to už bychom ty podmínky měli příliš
ideální...
Co napsat závěrem? Nejdříve asi to, že díky
společnému zájmu všech zúčastněných proběhla
celá akce bez jediné komplikace. Ani o počasí se
nedá říci, že by bylo špatné – zkrátka počasí bylo
a všichni si v něm dokázali najít to, co se jim
zrovna hodilo, i když kolikrát mrzly prsty a automatika si dělala, co ji zrovna napadlo. Co
však nelze přehlédnout ani vynechat, je skutečnost, že po třech letech dosahují účastníci (s
ohledem na technické možnosti svých fotoaparátů) velmi vysoké kvality svých obrázků.
Při pohledu na některé z fotografií si říkám: hrome, jak tohle... Někteří jdou ve svém
nadšení dokonce tak daleko, že jejich jediným vánočním přáním je zrcadlovka... (Já jim to
schvaluji, ale jak to budu vysvětlovat jejich rodičům?!)

DALŠÍ TEPLICE NA OBZORU (SPÍŠ NA DOSAH RUKY)
TEPLICE NAD METUJÍ – 5. 11. – 8. 11. 2014
LIDMI ZAPOMENUTÁ MÍSTA A CESTY
I v letošním roce budeme v již třináctileté tradici pokračovat. Rádi bychom trochu navázali
na předcházející fotoškoly a podívali se na místa, jejichž návštěva nám v našem
vlastivědném plánu ještě chybí. Celý program samozřejmě přizpůsobíme věku i zaměření
účastníků, ale určitě se opět mimo jiné budeme věnovat fotografování, tentokrát na
místech, která jsou stranou běžných turistických tras, nebo se na ně již dávno zapomnělo. I
když to tak možná nevypadá, rozhodně se nejedná jenom o výlet, ale o skutečnou pracovní

cestu. Protože program je do značné míry ovlivněn počasím, které asi bude velmi
nevyzpytatelné, upřesníme definitivní podobu podzimního výjezdu až na začátku
listopadu.
Kromě toho navážeme na téma, kterému jsme se věnovali již dříve, a tím je geocaching,
neb se v našem okolí objevilo několik dalších zajímavých krabiček. Geocaching u nás
nedávno oslavil 10 let a dávno přestal být jenom zábavným hledáním úkrytů v zemi, na
stromě či na těch nejnemožnějších místech, ale
hlavně hledáním pokladů v podobě zajímavých
míst. Vlastní poklad je totiž téměř vždy
doplněn podrobným popisem daného místa, ať
už z pohledu zeměpisného, dějepisného,
společenského či pouze zajímavostí. Letos se
tedy opět podíváme na známá místa a
využijeme GPS přístroj, se kterým už umíme
zacházet, k záznamu polohy pro nás
fotograficky důležitých míst.
Tradičním souvisejícím tématem je opět bezpečnost pohybu ve skalách a v terénu vůbec.
Pokud nám to počasí dovolí, budou mít účastníci možnost seznámit se s horolezeckou
výstrojí a bez jakéhokoliv nebezpečí si s instruktorem některé aktivity vyzkoušet
v přírodním cvičném terénu. Zlatým hřebem programu je pak závěrečný oběd v hronovské
pizzerii.
Ubytovna, která vždy bývala naší základnou, je letos bohužel mimo provoz, a tak budeme
bydlet naproti přes ulici v penziónu Kamínek.
První výjezd se bude konat v následujícím
termínu: odjezd 5. 11. 2014 ráno, návrat 8. 11.
2014 odpoledne. Pořadatelem projektu je DPS
Rolnička – Praha 12, projekt je určen všem
žákům od 2. ročníku a všem členům Rolničky,
podmínkou účasti není vlastní fotoaparát
nebo GPS přístroj!. Zájemci se mohou
přihlásit do pátku 31. 10. 2014, výjimečně ještě
v pondělí 3. 11. 2014. S projektem se také
můžete od 20. 10. 2014 seznámit na
internetových stránkách
www.rolnickapraha12.cz v sekci Tábory, výlety,
Teplice Teplice nad Metují, kde najdete
informace i fotografie z minulých výjezdů.
Přihlášku odevzdejte co nejdříve na sborových
zkouškách nebo do kabinetu v 1. patře na konci
chodby, případně do schránky u kabinetu.
Přihlášky se evidují podle pořadí a maximální
možný počet účastníků je 10. Přihlášku můžete
také zaslat e-mailem na adresu
rolnickapraha12@seznam.cz

Cena za čtyřdenní výjezd závisí na věku účastníků: děti do deseti let platí 1 500 Kč,
děti od deseti let 1 950 Kč a zahrnuje vše potřebné (jízdné, ubytování, stravování,
pojištění, dozor, vstupné atd.) Pořadatelem, který projekt také zajišťuje veškerým
materiálem a hradí část nákladů, je DPS Rolnička – Praha 12. (www.rolnickapraha12.cz)

Přihlášku na Teplice najdete na konci Kašpara, aby vám
zůstaly zachované všechny texty.

PŘIHLÁŠKA
STRANĚ ☺

NA PODZIMNÍ

TEPLICE

JE NA DRUHÉ

PŘIHLÁŠKA NA PODZIMNÍ ČÁST PROJEKTU „ROK
V TEPLICÍCH NAD METUJÍ“ 5. 11. – 8. 11. 2014
Jméno a příjmení ____________________________ třída ______datum nar.___________
Adresa _____________________________________________ výška ______váha _____
Telefony v době konání akce: otec __________________ matka ___________________
Seznámili jsme se s informacemi o projektu na stránkách www.rolnickapraha12.cz.
Datum ______________ Podpis rodičů _______________________________________

