
 

 
 
 
 
Milé Rolničky, milí rodiče a přátelé Rolničky a dětského 

sborového zpívání vůbec.
Školní rok se přehoupl do druhé poloviny a přichází další
sborového informačního občasník
důležitých a zajímavých událostí a některé z
naši činnost poměrně zásadní vliv i do budoucna. Proto je 
tentokrát Kašpar v trochu objemnějším vydání, než na jaké jste 
zvyklí. Prosím, dočtěte Kašpara až do 
důležitá informace neunikla.
Vše dobré do konce školního
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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-mailové adresy: 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 platné od 9. 6. 2014: Air Bank 1283392028/3030 
Variabilní symbol pro platbu za sbor je sborové číslo člena – zapsáno je v prezenčním 
sešitku na deskách, na samolepce, případně je na internetu v sekci „Pro členy“ 
POZOR: 
Převážná většina informačních SMS zpráv, které dostáváte, je v současnosti 
odesílána z obvyklého čísla 608 237 147, na které lze samozřejmě odpovídat i 
telefonovat. Telefonní číslo 775 699 806, ze kterého vám dříve chodila většina 
informačních SMS, je sice stále aktivní a může se stát, že z něho občas nějaká zpráva 
přijde, ale nedá se použít pro telefonování a není možné na něj odpovídat nebo 
potvrzovat přijetí SMS. Pro všechny odpovědi na SMS, potvrzení o přijetí atd. 
používejte stále pouze to jediné číslo 608 237 147. 

 
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. 
  



 

3 
 

☺ Příchod na zkoušky je možný pouze hlavním/předním vchodem! Pro odchod ze 
zkoušek je určen vchod napravo od hlavního. Všechny ostatní vstupy do budovy jsou 
z bezpečnostních důvodů již zamčené. 
☺ 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!!! 
☺ 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 – LISTOPAD 2014 
ZAPOMENUTÉ CESTY, TROCHA LEZENÍ A VARHANNÍ 

KONCERT 
Už se stalo tradicí, že v únorovém čísle Kašpara se můžete dočíst o tom, jaký byl 

náš podzimní výjezd do Teplic nad Metují a čemu jsme se tam věnovali. Ani letos tuto 
tradici neporušíme. Tím ovšem podobnost s předcházejícími „Teplicemi“ končí. Letos 
totiž bylo mnohé úplně jinak, než v minulých letech. Ubytovna, do které jsme jezdili a kde 
jsme si i vařili, byla letos již v zimním spánku, a tak jsme museli zvolit dražší, ale 
současně i podstatně komfortnější ubytování ve vedlejším penziónu Kamínek. Což však 
znamenalo, že jsme si nemohli připravovat snídani a vařit večeři dle potřeby a okamžité 
chuti. Pro tentokrát se tedy účastníci museli rozloučit s hustolívkou i kečupově-sýrovými 
vrtulemi a dalšími tradičními teplickými pochoutkami. Kamínkovská kuchyně nám to ale 
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plně vynahradila – obložený stůl na snídani i třeba borůvkové blbouny k večeři neměly 
chybu. 

Po několika letech jsme i s ohledem 
na věk a možnosti účastníků opustili téma 
fotoškoly a pustili se do poznávání dalších 
míst, protože téměř všichni byli v 
Teplicích poprvé. Nakonec to bylo dobře, 
protože listopadové počasí by nějakému 
dlouhému venčení fototechniky určitě 
neprospělo. 

První den odpoledne jsme se vydali 
na málo navštěvovanou, ale velmi krásnou 
a také velmi špatně přístupnou vyhlídku 
Lysý vrch. Stranou turistických cest se 
ukrývá 135 metrů vysoký pískovcový ostroh nad údolím řeky Metuje, které ho odděluje od 
vstupu do Teplických skal. Místo, kde je možné zcela nerušeně odpočívat a kochat se 
krásou okolních stěn, věží a svahů nad Metují, které jsou zvláště na podzim úžasně 
vybarvené. Na zpáteční cestě si někteří (rozuměj všichni) vyzkoušeli průchod (rozuměj 

průlez) odvodňovacím tunýlkem pod železniční tratí – 
nejmocnější zážitek z celého dne  

Druhý den jsme měli celý pro sebe a celý jsme ho 
strávili venku, i když se počasí proti předcházejícímu dni 
trochu zhoršilo, co se viditelnosti týče. Tentokrát nás 
cesta zavedla na okruh Teplickým skalním městem, které 
v husté mlze dostalo tajemnou tvář. Po jedné 
nepoužívané odbočce jsme se dostali ven ze skal a pro 
účastníky začala teprve ta pravá divočina. Hustý tmavý 
bukový les, oranžový koberec listí občas narušený 
balvany s jasně zeleným mechem a viditelnost asi dvacet 
metrů vytvořily neopakovatelnou atmosféru. Na zpáteční 
cestě jsme ještě měli možnost podívat se několikrát 
hlouběji do skalních soutěsek a jeskyní, o kterých běžní 
návštěvníci nemají ani tušení. 

Třetí den nás uvítalo o něco méně mlhavé počasí. 
Dopoledne jsme využili k malému lezeckému, či spíše 

slaňovacímu výcviku na jedné šikovné cvičné skalce. Podle svých schopností a důvěry v 
horolezeckou techniku si mohli účastníci zvolit různou obtížnost od krátké šikmé stěny až 
po několikametrovou kolmou stěnu s převisem. Přestože to pro některé byla první 
zkušenost na přírodní stěně, zvládli ji nakonec pokořit všichni. 

Odpoledne mlha zhoustla natolik, že už se neudržela ve vzduchu a začalo trochu 
pršet. Ani to nám nezabránilo, abychom pokračovali v průzkumu. Cestou kolem kostela 
Panny Marie Pomocné jsme si všimli, že je otevřeno a využili příležitosti podívat se 
dovnitř. Nejenom, že jsme se dostali i do přilehlé poustevny a dozvěděli se spoustu 



 

 

zajímavostí, ale po domluvě došlo i na malý 
varhanní koncert. Hrál jsem již na mnoho 
varhan, ale u všech byl mezi varhaníkem a 
nejbližšími píšťalami odstup ně
Tento nástroj má prospekt (nejbližší a viditelné 
píšťaly) umístěný 30 centimetrů
varhaníka a pocit, kdy vám zvuk varhan z 
bezprostřední blízkosti prostupuje celým t
je těžko popsatelný. 

Poslední čtvrtý den už nám zbýval pouze 
zlatý hřeb programu – závěrečný ob
domů. I když tentokrát těch zlatých h
na plánované jarní Teplice. 

Celou fotogalerii (kolem 400 obrázk
fotografií také na fotostránkách www.geopixel.cz .

 

DALŠÍ TEPLICE NA OBZORU 

JAKÉ BUDOU JARNÍ 

LIDMI ZAPOMENUTÁ

18.–21. 3. 2015
Ti z vás, kdo sledujete naše pravidelné výjezdy do Teplic nad Metují, si možná 

říkáte, že v nadpisu článku je chyba 
se tu tedy píše o jarních Teplicích?

Je to tak opravdu správně
výjezd přesouvá až na druhou polovinu b
zimní termín, ale tou dobou už (doufejme)
 

PŘIHLÁŠKA NA JARNÍ

V TEPLICÍCH NAD 
 
Jméno a příjmení ____________________________ t

Adresa __________________________________________

Telefony v době konání akce: otec __________________ matka ___________________

Seznámili jsme se s informacemi o projektu na stránkách 

Datum ______________ Podpis rodi
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další zapomenutá místa. Rozhodně nemůžeme počítat s tím, že po sněhu nebude ani 
památky – na některých místech se udrží dokonce až do letních prázdnin, kdy do těchto 
míst zavítáme během letního tábora. 

Na co se tedy můžete těšit v březnu? 
Zapomenuté cesty v okolí Čápa – nejvyššího 
vrcholu Teplických skal, průzkum vrchu 
Hejda se skalním bludištěm, kam nevedou 
žádné značené cesty a možná další varhanní 
koncert, určitě spousta foto, Hronovská 
pizzerie… 

Celý program opět přizpůsobíme věku 
i zaměření účastníků, ale určitě se mimo jiné 
budeme věnovat fotografování, tentokrát na 
místech, která jsou stranou běžných turistických tras, nebo se na ně již dávno zapomnělo. 

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. 

Ubytovna, která vždy bývala naší základnou, je letos bohužel mimo provoz, a tak 
budeme pravděpodobně opět bydlet naproti přes ulici v penziónu Kamínek. 

Jarní výjezd se bude konat v termínu: odjezd 18. 3. 2015 ráno, návrat 21. 3. 2015 
odpoledne. Pořadatelem projektu je DPS Rolnička – Praha 12, projekt je ur čen všem 
žákům od 2. ročníku a všem členům Rolničky, podmínkou účasti není vlastní 
fotoaparát nebo GPS přístroj! . Zájemci se mohou přihlásit do pátku 13. 3. 2015. S 
projektem se také můžete po jarních prázdninách od 2. 3. 2015 seznámit na 
internetových stránkách www.rolnickapraha12.cz v sekci Tábory, výlety, Teplice � 
Teplice nad Metují. 
 
 
 
 
 

TADY NIC NECHYBÍ – NA DRUHÉ STRANĚ JE 

PŘIHLÁŠKA NA JARNÍ TEPLICE ☺ 
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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) 

 
 
 
 

HUDEBNÍ AKADEMIE PRAHA + SOUTĚŽ ALLEGRO 

2015 + ROLNIČKA = DVAKRÁT 1. MÍSTO 
 

V sobotu 24. a v neděli 25. ledna 2015 se v 
překrásných, ba přímo pohádkových prostorách 
Kaiseštejnského paláce na Malostranském 
náměstí konal další ročník umělecké soutěže 
Allegro 2015, kterou pořádá Hudební akademie 
Praha. Soutěž je určená pro děti, které se věnují 
zpěvu, hře na hudební nástroj, tanci i divadlu. 
Největší část soutěžících tvořili zpěváci a 
hudebníci ze všech možných oborů. Letos poprvé 
jsme se soutěže zúčastnili i s Rolničkou, a to hned 
ve dvou kategoriích – jednou se sborem ve sborové kategorii a pak ještě sólistka Bára 
Hakrová v kategorii sólových zpěváků. 

Původně jsme vůbec s naší sborovou ani sólovou účastí nepočítali, ale nakonec jsme 
se nechali od pořadatelů trochu přemluvit a vlastně až po oficiálním termínu podali 
přihlášky. Před časem jsme totiž byli na úplně jiných soutěžích poučeni o tom, že řádný 
dětský sbor se musí věnovat vážnému a hodnotnému repertoáru, a to, co zpíváme my 
(spirituály, cizojazyčné lidovky, muzikál, 30.-60. léta atd.), si můžeme zpívat někde 

stranou… � O něco později, když nás na jedné 
přehlídce – ovšem v dobrém – označili za 
exoty, vzniklo i jedno z hesel, kterým se stále 
(úspěšně) řídíme: Jsme exoti, víme o tom a 
nehodláme na tom nic měnit. ☺ 

Díky pozdnímu podání přihlášky a 
ředitelským dnům v lednu se ovšem naše 
soutěžní příprava odehrála během jedné 
zkoušky, kde někteří členové sboru poprvé 
dostali nové noty a museli se naučit dvojhlasy. 
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Protože soutěžící v naší kategorii měli k dispozici pouze pětiminutový program, zůstali 
jsme věrni našemu obvyklému repertoáru a zvolili moravskou lidovku Čí že sú to koně ve 
dvoře a africký spirituál Singa Yesu Singa. 

Sbor zpíval úžasně a nenechal 
se vyvést z míry ani tím, že k 
šestičlenné porotě to měla první řada 
pouze tři kroky. Porota se celou dobu 
tvářila velmi mile a spokojeně, 
ačkoliv měla za sebou již 
několikahodinový maratón 
předcházejících vystoupení. 

Bára měla svá sólová 
vystoupení dokonce ve dvou dnech – 
v sobotu proběhlo první kolo, ze 
kterého ti nejlepší postoupili do 
nedělního druhého kola. Bára si do 
prvního kola vybrala slovenskou lidovku Nie do trňa a hebrejskou píseň Yerushalajim shel 
zahav (ירושלים של זהב), při které bylo v sále hrobové ticho. Ve druhém kole pak zpívala 
píseň Lucky Old Sun, kterou u nás proslavila třeba paní Hana Hegerová. 

Vyhlášení vítězů všech kategorií proběhlo v neděli večer. Výsledky byly úžasné – 
Rolnička získala ve své kategorii 1. místo a Bára Hakrová – přestože téměř nejmladší v 
kategorii 15–18 let – také 1. místo. 

Oba dva výsledky nás moc těší hlavně proto, že o nich v mezinárodní porotě 
rozhodovali opravdoví odborníci a profesionálové: hudebníci, dirigenti, operní zpěváci, 
sbormistři, profesoři z akademie. 
Fotogalerii soutěže najdete na našich stránkách. 
 
 
 
 

SOUTĚŽ ALLEGRO 2015 – A DÁL? 
Po soutěži jsem měl možnost ještě mluvit s pořadateli i přímo s paní ředitelkou 

Hudební akademie Praha paní Pavlou Zumrovou, které jsme se opravdu velmi líbili. 
A tak nás s největší pravděpodobností čeká účast na některých velmi hodnotných akcích: 
na konci června Mezinárodní festival dětí v divadle Hybernia, v listopadu vystoupení ve 
vladislavském sále a možná i pozvání na mezinárodní festival do Itálie. Máme se na co 
těšit. 
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ROLNIČKA SE ZÚČASTNÍ MEZINÁRODNÍHO ČESKO-
NĚMECKÉHO PROJEKTU ERASMUS+ 

Možná, že si někteří z vás ještě pamatují naše hostování v mezinárodním divadelním 
představení německé, polské a české školy Krabat na podzim v roce 2013. Tehdy jsme 
byli pozváni ke spolupráci německou školou a v představení, které se hrálo v klubu 
Amfora, jsme se objevili jako součást děje i jako sbor, který celé představení doprovázel 
několika písňovými vstupy. 

V září letošního školního roku do Prahy přijela vedoucí 
projektu Krabat z německé školy Martin-Niemoller-
Gesamtschulle v Bielefeldu paní Anke Koster, aby nás pozvala 
k účasti v dalším mezinárodním projektu s čistě hudebním 
zaměřením. V minulém týdnu jsem podepsal smlouvu, která stvrzuje naši účast v projektu. 
Její součástí bylo také přidělení grantu z prostředků Evropské unie a samozřejmě závazek 
celý projekt dokončit a uzavřít. 

Tentokrát už se ovšem nejedná jen o dobrovolné hostování, ale o oficiální 
partnerství se všemi náležitostmi a povinnostmi z toho vyplývajícími.  

Co to pro nás jako pro sbor znamená: 
1) Dlouhodobou spolupráci na mezinárodní úrovni – projekt bude 
zahájen na podzim letošního roku pracovním setkáním 
s německou stranou u nás v Praze, na kterém se vytvoří přesná 
podoba projektu a rozdělení odpovědnosti za jednotlivé části. 
Ukončení projektu (zhodnocení, přínosy, závěrečná hodnotící 
zpráva) by mělo být na jaře 2017. 
2) Hudební spolupráci s dalšími tělesy a sbory – německá strana 
bude zajišťovat hlavně hudební doprovod, nástroje, orchestr a 
případné nahrávky, na nás bude nacvičení zpěvu a následně 
výuka zpěvu v německé škole. Sbor se setká i s tím, že bude 
muset umět pracovat i pod vedením někoho jiného. 
3) V květnu nebo červnu 2016 sedmi až desetidenní zájezd do německého Bielefeldu, kde 
sídlí náš partner a kde bude probíhat závěrečné secvičení a doladění celého programu. 
Tam se také uskuteční první dva celovečerní koncerty v některém z koncertních sálů. 
Následovat bude přesun zpět do Čech a další dva celovečerní koncerty v Praze. Veškeré 
výdaje spojené s touto akcí jsou hrazeny právě z grantu, který je projektu přidělen. 
4) Výstupem z projektu dále bude natočené CD nebo DVD s písněmi. 
5) V neposlední řadě nám celý projekt přináší i zodpovědnost za úspěch celé akce, kterou 
nesou všichni účastníci a všichni členové sboru společně a nerozdílně. 
Veškeré podrobnosti o projektu najdete časem také na našich stránkách v části pro členy, 
protože ne všechny informace bude možné a vhodné zveřejňovat bez omezení. 
 
 



 

 

BUDEME TOČIT VIDEOKLI

THE WHEELS OF THE 
Během letošního roku nás 

netradiční akce. Na konci minulého roku se na nás 
obrátil pan Jiří Vlasák, majitel dopravní firmy 
Pragotour (to je firma, která nás vozí na všechny naše 
mimopražské sborové akce), jestli bychom pro n
s písničkou The Wheels of the Bus 
překážka nám nebrání, abychom se do písni
by tato spolupráce určitě byla př
jsme se naposledy věnovali už hodn
výhodnější podmínky při našich mimopražských koncertních cestách. P
možnost mít vlastní autobusovou dopravu je p
obvykle vozíme, k nezaplacení.

 
 
 
 

SPOLUPRÁCE S M
VYSTOUPENÍ V PONDĚLÍ 

HODIN NA STAROMĚSTSKÉM NÁMĚSTÍ
Na začátku letošního ledna mne kontaktoval pan 
Mgr. Zbyněk Boublík, zástupce starosty M
části Praha 12 (kde má Rolnička své sídlo)
by s námi rád navázal bližší spolupráci. P
jsme se domluvili na možnosti naší ú
některých akcích, které MČ
organizovat. 
Neuplynul ani měsíc, a již máme pozvání na první 
zpívání. Bude se konat na Starom
v pondělí 23. 3. 2015 v rámci velikono
představení jednotlivých městských 
budeme reprezentovat společně
Sluníčko a Mráček ZŠ prof. Švejcara, tane
souborem Betty a folklorním souborem Mod
Zpívat budeme od 18.25 hodin a budeme u
celý program MČ Praha 12. 
Plakátek k celé akci v plné velikosti bude po 
dokončení ke stažení na našich stránkách.
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UDEME TOČIT VIDEOKLIP NA OBJEDNÁVKU

HEELS OF THE BUS ☺ 
hem letošního roku nás čeká ještě jedna 

minulého roku se na nás 
í Vlasák, majitel dopravní firmy 

Pragotour (to je firma, která nás vozí na všechny naše 
mimopražské sborové akce), jestli bychom pro ně byli ochotni natoč

kou The Wheels of the Bus – ovšem zpívanou v češtině
ekážka nám nebrání, abychom se do písničky pustili (tedy až bude hotový text). Pro nás 

č ě byla přínosná. Jednak bychom si vyzkoušeli op
ěnovali už hodně dávno, ale hlavně to pro nás znamená podstatn

ři našich mimopražských koncertních cestách. P
možnost mít vlastní autobusovou dopravu je při tom všem množství v

nezaplacení. 

MĚSTSKOU ČÁSTÍ PRAHA 

PONDĚLÍ 23. 3. 2015 V 
TAROMĚSTSKÉM NÁMĚSTÍ 

átku letošního ledna mne kontaktoval pan 
k Boublík, zástupce starosty Městské 

ásti Praha 12 (kde má Rolnička své sídlo) s tím, že 
al bližší spolupráci. Předběžně 

jsme se domluvili na možnosti naší účasti na 
kterých akcích, které MČ Praha 12 bude 

síc, a již máme pozvání na první 
zpívání. Bude se konat na Staroměstském náměstí 

i velikonočních trhů a 
ěstských částí. Prahu 12 
čně s hudebními soubory 

ek ZŠ prof. Švejcara, tanečním 
souborem Betty a folklorním souborem Modřenec. 
Zpívat budeme od 18.25 hodin a budeme uzavírat 

plné velikosti bude po 
ení ke stažení na našich stránkách. 

P NA OBJEDNÁVKU 

 byli ochotni natočit reklamní videoklip 
češtině. Myslím, že žádná 

ky pustili (tedy až bude hotový text). Pro nás 
ínosná. Jednak bychom si vyzkoušeli opět něco, čemu 

 to pro nás znamená podstatně 
i našich mimopražských koncertních cestách. Přecejenom 

i tom všem množství věcí, které s sebou 

RAHA 12 
 18.25 
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27. LETNÍ TÁBOR „ROLNIČKA NA DŘEVÍČI“ 

NEJENOM FOTOTÁBOR A NEJENOM PRO ROLNIČKY 
STŘEDA 1. 7. – SOBOTA 18. 7. 2015 
 
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 27. 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 třetí rok 
☺ – třeba Náchodský korek), noční výlet skalním městem, výlet do Náchoda, návštěva 
T. O. Trappers – Horse Ranch, „sádrování“ končetin, hledání zkamenělin v Malých 
Svatoňovicích, výroba triček a podobně. Nově se letos vydáme na mimotáborové spaní na 
Hejdu. Již dva roky máme přímo v táboře k dispozici také nový bazén. Po delší odmlce 
nás letos opět čeká celotáborová hra – téma hry opět bude překvapením – letos už je skoro 
hotová a bude trochu netradiční ☺☺☺ 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 experimentu s kratším táborem jsme se vrátili k osvědčené délce 18 dnů. Možná se to 
zdá jako maličkost, ale i ten jeden chybějící den byl znát. Odjíždíme ve středu1. 7. a 



 

 

vracíme se v sovotu 18. 7. 201
dohodě možný, ale byla by škoda p
Jak to tam vypadá 
Jako vždy je tábor stanový – stany typu iglú s
ale obsazují se pouze po dvou. Po zkušenostech a s
činnosti se maximální počet dětí ustálil na „rodinném“ 
Kolik tábor stojí 
Cena za 18denní pobyt je 5
Tato částka bude směrem nahoru kone
a děti v průběhu tábora samoz
nemusí z vlastního kapesného na nic 
připlácet. Stále platí, že pokud se tábora 
zúčastní společně přihlášená dvojice, 
má z ceny tábora slevu 200,
osobu. Vše ostatní (v případě
dojde k nějakému nepředpokládanému 
zdražení) doplácí sbor ze svých vlastních 
prostředků. Rozpočtové minimum, které 
letos opravdu musíme dodržet, je 8 d
ubytování, pojištění, doprovod i všechny ostatní táborové aktivity, výlety, vstupenky, 
hry atd. Tábor můžete platit v hotovosti (nejpozd
převodem z účtu (nutno odeslat do 31.
rodičů na příspěvek z FKSP.  
Přihláška   
Protože o tábor bývá zájem také ze strany mimosborových ú
táboře byli, je nutné přihlásit se 
do 15. května, ale raději d ř
v jakém je odevzdáte, a maximální po
informace, data, časy, věci s sebou a podobn

adrese rolnickapraha12@seznam.cz
internetových stránkách www.rolnickapraha12.cz
můžete podívat na část táborového deníku a fotogalerie z

12 

. 7. 2015. Případný pozdější nástup nebo dřívě
škoda přijít např. o závěrečnou hru. 

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 

ětí ustálil na „rodinném“ čísle 10. 

5 500,- Kč. 
rem nahoru konečná 

hu tábora samozřejmě 
vlastního kapesného na nic 

okud se tábora 
řihlášená dvojice, 

00,- Kč na 
řípadě, že ještě 
ředpokládanému 

zdražení) doplácí sbor ze svých vlastních 
tové minimum, které 

letos opravdu musíme dodržet, je 8 dětí. Cena zahrnuje vše – dopravu, stravování, 
ní, doprovod i všechny ostatní táborové aktivity, výlety, vstupenky, 
žete platit v hotovosti (nejpozději na schůzce v úterý 

tu (nutno odeslat do 31. 5.). Samozřejmostí je potvrzení pro zam

Protože o tábor bývá zájem také ze strany mimosborových účastníků
řihlásit se co nejdříve. Závaznou přihlášku odevzdejte nejpozd
ěji d říve, protože přihlášky se budou registrovat v

jakém je odevzdáte, a maximální počet účastníků je opravdu 1
ěci s sebou a podobně obdržíte na schůzce pro rodi

9. 6. 2015 
řádů. Údaje na p
zatím neznáte, m
během června.
Kde se dozvím ještě 
více 
Případné další dopl
informace mů
telefonním č
kdykoliv, n

rolnickapraha12@seznam.cz. Vše najdete během bř
www.rolnickapraha12.cz v sekci Tábory. Tam se také 

ást táborového deníku a fotogalerie z loňského roku.

řívější odjezd dítěte je po 

kou jsou sice velikostí pro 4 osoby, 
ohledem na táborový program a 

dopravu, stravování, 
ní, doprovod i všechny ostatní táborové aktivity, výlety, vstupenky, 

úterý 9. 6. 2015) nebo 
ejmostí je potvrzení pro zaměstnavatele 

častníků, kteří s námi již na 
ihlášku odevzdejte nejpozději 

ihlášky se budou registrovat v pořadí, 
je opravdu 10. Podrobné 
ůzce pro rodiče i děti v úterý 

 po změně jízdních 
ů. Údaje na přihlášce, které 

zatím neznáte, můžete doplnit 
června. 

Kde se dozvím ještě 

ípadné další doplňující 
informace můžete získat na 
telefonním čísle 608 237 147 
kdykoliv, nebo na e-mailové 

ěhem března též na našich 
sekci Tábory. Tam se také 

ňského roku. 
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PŘIHLÁŠKA NA TÁBOR 
ROLNIČKA NA DŘEVÍČI 2015 
OD 1. DO 18. 7. 2015 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 
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