Milé Rolničky,, milí rodiče a přátelé Rolničky a dětského
sborového zpívání vůbec.
Vítejte na začátku další sborové sezóny – tentokrát už 30. v pořadí. Za tu dobu
naše Rolnička dávno přestala být jenom hudebním tělesem, ale do jejího
programu už neoddělitelně vstoupily i jiné společné aktivity, jako třeba letní
tábor, výlety, různé společné akce, pro některé se Rolnička stala až životním
stylem. I v letošním
ním kulatém roce nás čeká spousta zajímavých písniček a akcí.
O té nejbližší se dozvíte na dalších stránkách, o těch následujících pak
v příštím čísle Kašpara, které na sebe tentokrát nenechá dlouho čekat.
Prosím, dočtěte celého Kašpara až do konce, aby vám
vám žádná
důležitá informace neunikla.
Vše dobré do školního sborového roku 2017/2018 vám všem přeje
Dan Martin Gerych.

CO NAJDETE V KAŠPAROVI:
Co najdete v Kašparovi: ................................................................
................................................................................................ 1
Kašpar č.. 38 došel až domů ☺ ................................................................
...................................................... 1
Kontaktní údaje ................................................................................................
................................
............................................. 2
Nezapomeňte
te (ale to už př
přece znáte…) ☺ ................................................................
.................................... 2
Další Teplice na obzoru (spíš na dosah ruky) 7. podzimní fotoškola & Lidmi
zapomenutá místa a cesty – 18.–21. 10. 2017 ...............................................................
................................
3
Důležité informace ................................................................................................
................................
........................................ 4
Přihláška na 7.. podzimní fotoškolu v Teplicích nad Metují“ 18.––21. 10. 2017 ........... 4

KAŠPAR Č. 38 DOŠEL AŽ DOMŮ ☺
Jméno „Rolničky“
ky“ ________________________ podpis rodičů
rodi _____________________

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 všechny platby (sbor, Teplice, tábory…) je sborové číslo člena –
zapsáno je v prezenčním sešitku na deskách, na samolepce, případně je na internetu
v sekci „Pro členy“

NEZAPOMEŇTE (ALE TO UŽ PŘECE ZNÁTE…) ☺
☺

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 aby 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.
☺ V případě, že nepřijdete včas na zkoušku, odchází rodičům SMS zpráva o tom,
že jste nedorazili.
☺ Každá nepřítomnost na zkouškách a povinných akcích musí být omluvena
v prezenčním sešitku. V tomto ohledu sbor ze zákona funguje stejně jako škola.

Tady nic nechybí – ten ústřižek na první straně
všichni přineste podepsaný zpět! ☺
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☺

Je nutné přezouvat se IHNED při vstupu do školy v hale, stejně tak při odchodu
se obouváme AŽ u služby ve fitcentru. V době, kdy začíná zkouška, 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 školní sbor, není organizována školou, ve škole
pouze hostuje a musí respektovat školní pravidla jako každý jiný. Bez předchozí
domluvy není rodičům dovolen vstup dále do školní budovy!!!
☺ Texty všech písniček se učte průběžně doma – nespoléhejte na to, že se je
naučíte jenom na zkouškách – to opravdu nestačí. Nejpozději v polovině listopadu 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 nebo nahrávání nebo úplně jiné akce, o kterou bychom
neradi přišli. Vždy na číslo 608237147.
☺ Přestávka během sborové zkoušky trvá maximálně 5 minut a není přestávkou na
svačinu. Má sloužit k tomu, abyste si došli na wc, případně se napili a protáhli.

DALŠÍ TEPLICE NA OBZORU (SPÍŠ NA DOSAH RUKY)
7. PODZIMNÍ FOTOŠKOLA & LIDMI ZAPOMENUTÁ
MÍSTA A CESTY – 18.–21. 10. 2017
Ti z vás, kdo sledujete naše pravidelné výjezdy do Teplic nad Metují, už jistě
očekáváte povídání o tom, co nás čeká teď na podzim.
Na co se můžete tešit teď v říjnu? Zapomenuté cesty v okolí Čápa – nejvyššího vrcholu
Pokračování na další straně…

Tady taky nic nechybí – na druhé straně je přihláška
na podzimní Teplice ☺
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Teplických skal, Teplické skalní město,
m
průzkum
zkum vrchu Hejda se skalním bludištěm,
bludišt
kam
nevedou žádné značené cesty a možná další varhanní koncert, určitě
ur
spousta foto,
hronovská pizzerie, pejskové v penziónu…
Hlavním tématem je letos stále fotoškola (samozřejmě
(samoz
pro zájemce – podmínkou účasti
není mít vlastní vybavení) – pro ty, kdo s námi fotit ještě nebyli, zač
začneme od základů, ti
zkušenější se dozvědí něco
ěco
co dalšího, tentokrát na místech, která jsou stranou bběžných
turistických tras, nebo se na ně již dávno zapomnělo.
zapomn
Kromě toho navážeme na téma, kterému jsme se věnovali
v
již dříve,
říve, a tím je geocaching,
neb je v našem okolí několik
ěkolik zajímavých krabi
krabiček.
ek. Geocaching u nás ppřed časem oslavil
již 10 let a dávno přestal
estal být jenom zábavným hledáním úkrytů
úkryt v zemi, na stromě
strom či na
těch nejnemožnějších
jších místech, ale hlavn
hlavně hledáním pokladů v podobě zajímavých míst.
Vlastní poklad je totiž téměř
ěř vždy doplněn
dopln n podrobným popisem daného místa, aať už
z pohledu zeměpisného, dějepisného,
ějepisného, společenského
spole
čii pouze zajímavostí. Letos se tedy
opětt podíváme na známá místa a využijeme GPS ppřístroj,
ístroj, se kterým už umíme zacházet,
k záznamu polohy pro nás fotograficky důležitých
d
míst.
DŮLEŽITÉ INFORMACE
Podzimní výjezd se bude konat v termínu: odjezd 18. 10. 2017 ráno, návrat 21. 10.
2017 odpoledne. Pořadatelem
řadatelem akce je DPS Rolnička – Praha 12, který také zajišťuje
veškerý materiál a přispívá účastníkům
úč
na část nákladů. Akce je určena
urč
všem členům
Rolničky, podmínkou účasti
časti
asti není vlastní fotoaparát nebo GPS p
př
přístroj! Zájemci se
mohou přihlásit do pondělí
ělí 9. 10. 2017 (ale raději
rad dříve),
íve), výjimeč
výjimečně ještě do pátku
13. 10. 2017. S podrobnostmi se můžete
žete seznámit na našich internetových stránkách
www.rolnickapraha12.cz v sekci Tábory, výlety, Teplice Teplice nad Metují.
Metují
Přihlášku odevzdejte co nejdříve
říve
íve na sborových zkouškách nebo do kabinetu v 1. patře na
konci chodby, případněě do schránky u kabinetu. Přihlášky
P ihlášky se evidují podle po
pořadí a
maximální možný počet
č účastníků
častníků je 10. Přihlášku můžete
žete také zaslat ee-mailem na adresu
rolnickapraha12@seznam.cz
Cena za celý výjezd je 1 400 Kč pro děti do 10 let včetně nebo 1 700 Kč pro děti od 11 let
a zahrnuje vše potřebné
ebné (jízdné, ubytování, stravování, pojišt
pojištění,
ění, dozor, vstupné atd.)

PŘIHLÁŠKA NA „7.
7. PODZIMNÍ FOTOŠKOLU
V TEPLICÍCH NAD METUJÍ“ 18.–21. 10.
10 2017
Jméno a příjmení
íjmení ____________________________ ttřída
ída ______datum nar.___________
Adresa _____________________________________________ výška ______váha _____
Telefony v době konání akce: otec __________________ matka ___________________
Seznámili jsme se s informacemi o projektu na stránkách www.rolnickapraha12.cz.
www.rolnickapraha12.cz
Datum ______________ Podpis rodičů
rodi _______________________________________
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