Milé Rolničky, milí rodiče a přátelé Rolničky a dětského
sborového zpívání vůbec.
Rychle se přiblížilo pololetí školního roku, ale Rolnička již měsíc pracuje na
novém programu, neb pro nás je přelomem začátek kalendářního
roku, kdy vánoční repertoár až do října odkládáme a začínáme se
věnovat repertoáru pro tu delší část sborové sezóny. V krátké době
se k Vám dostane další vydání Kašpara s obsáhlejšími
informacemi. Číslo, které teď právě držíte v ruce, má trochu zimní
hlavičku a ta napovídá, že zde najdete informace k našemu zimnímu výjezdu
do Teplic nad Metují.
Vše dobré do konce školního roku 2015/2016 všem přeje Dan Martin Gerych.

TEPLICE NAD METUJÍ – 10. 2. – 13. 2. 2016
TEPLICKÉ SKÁLY ŽIJÍ I V ZIMĚ
ANEB ZÁVĚJE, TUNELY A CESTIČKY
Zimní výjezd do Teplic nad Metují a
přilehlého skalního města bude opět vícedenní a
uskuteční se v následujícím termínu: odjezd ve
středu 10. 2. 2016 ráno, návrat v sobotu 13. 2.
2016 odpoledne. Opět budeme mít možnost
seznámit se s prostředím skalního města v době,
kdy by si mnoho „letních“ návštěvníků neumělo
návštěvu ani představit. Čeká na nás samozřejmě
zasněžený okruh skalním městem se zavátými
soutěskami, jeskyněmi a „Sibiří“, ledopády ve
Vlčí rokli, možná Kočičí hrad a určitě i nějaké to
zimní překvapení. Přestože v zimním období se
horolezecký sport v Teplicích provozovat nesmí a
my se budeme pohybovat pouze po značené
turistické cestě, bezpochyby se nám budou hodit
zkušenosti z minulých výjezdů při překonávání
zimních překážek v podobě závějí a zavátých
schodů. Zúčastnit se mohou i zájemci, kteří s
námi na podzim ani na předcházejících výjezdech
nebyli. Souvisejícím tématem je opět bezpečnost pohybu v zimním terénu. Zlatým hřebem
programu je pak závěrečný oběd v hronovské pizzerii.

S projektem se také můžete blíže seznámit od úterý 26. 1. 2016 na našich
internetových stránkách www.rolnickapraha12.cz v sekci Tábory, výlety, Teplice
Projekt Rok vTeplicích nad Metují nebo Archiv projektu Rok vTeplicích nad Metují.
Zájemci se musí přihlásit do pátku 5. 2. 2016, ale raději co nejdříve (hned po
pololetních prázdninách), výjimečně ještě v pondělí 8. 2. 2016. Přihlášku najdete na další
straně Kašpara, případně si ji můžete stáhnout z internetu. Přihlášky odevzdejte na
sborových zkouškách nebo do kabinetu v prvním patře nebo zašlete e-mailem na sborovou
adresu rolnickapraha12@seznam.cz, evidují se podle pořadí odevzdání.
Maximální možný počet účastníků je 6, akce se mohou zúčastnit všichni členové
Rolničky, ostatní zájemci musí
chodit alespoň do druhé třídy.
Cena za čtyřdenní
výjezd závisí na věku
účastníků: děti do devíti let
platí 1 300 Kč, děti od deseti
let 1 750 Kč. Cena 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.

Přihlášku na Teplice najdete na následující straně Kašpara.
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PŘIHLÁŠKA NA ZIMNÍ ČÁST PROJEKTU „ROK
V TEPLICÍCH NAD METUJÍ“ 10. – 13. 2. 2016
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 _______________________________________
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TADY NIC NECHYBÍ – NA DRUHÉ STRANĚ JE
PŘIHLÁŠKA NA ZIMNÍ TEPLICE ☺
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