
 

 
Dětský pěvecký sbor ROLNIČKA – Praha 12 

Informační občasník 

 

Milé děti, milí rodiče a přátelé Rolničky a dětského sborového zpívání vůbec. 
Skončily další prázdniny a blíží se čas, kdy se opět budeme setkávat na 

sborových zkouškách, zpívání, výletech a dalších akcích. Letos 

poprvé držíte v ruce „informační občasník DPS Rolnička“, ve 

kterém najdete všechno důležité, co se týká 13. roku Rolničky – 

2000/2001. Proti minulým rokům se toho příliš mnoho nemění, ale 

něco přece. A právě proto je tu Kašpar, aby Vám sdělil všchno 

potřebné. Vše dobré Vám všem v tomto školním roce přeje  

         Dan M. Gerych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY  

do Rolničky letos proběhnou ve třech 

dnech : čtvrtek 7.9. od 13:00 do 17:00, 

pondělí 11.9. a středa 13.9., oba dny od 

15:00 do 17:00 hodin na PJZŠ Horáčkova 

1100 ve zkušebně sboru. Čtvrtek 7.9. je 

vyhrazen převážně pro děti ze školy 

Horáčkova, další dny pro i pro ostatní děti 

z jiných škol. Kdo byste chtěli přijít 

pomoct, budete vítáni 

 

PRVNÍ ZKOUŠKA  

bude v pondělí 18. září 

od 15:30 do asi 16:00 

hodin. Řekneme si 

všechno důležité 

k organizaci letošního 

roku, podrobnosti 

k úvodnímu soustředění 

a tady také musí 

všichni zaplatit 

soustředění – k tomu 

viz níže.  
ROZVRH HODIN  zůstává stejný 

 15:00 - 15:45 15:45 - 17:00 17:00 - 17:45 

Pondělí Přípravka 

1. ročník 

Hlavní sbor 

Rolnička 

Sólový zpěv 

Středa Přípravka 

2. ročník 

Hlavní sbor 

Rolnička 

Sólový zpěv 

 

SBOROVÉ PŘÍSPĚVKY 

Přípravka 1,2, Hlavní sbor 1.000,- Kč/rok 

(platí se pouze jednou i v případě, že dítě chodí současně na přípravku i do sboru) 

Sólový zpěv(pro zájemce)   700,- Kč/rok 

Způsob placení: 

a) na sboru - celý rok (1.000,- Kč) - pololetí (2 x 500,- Kč) 

  - po dvou měsících (5 x 200,- Kč) 

b) poštovní poukázkou nebo převodem z účtu - celý rok nebo pololetí 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SBOROVÉ SOUSTŘEDĚNÍ BĚHEM MIMOŘÁDNÝCH PRÁZDNIN 

Jak jsem Vás informoval na schůzce rodičů v minulém školním roce, proběhne během 

mimořádných školních prázdnin sborové soustředění. I když zatím bude bez souvislosti 

se zájezdem do Holandska (v létě jsme se setkali s holandskou stranou – do konce 

tohoto kalendářního roku se zájezd ještě konat nebude, ale v Holandsku se intenzivně 

pracuje na přípravách, hlavně co se týče finančního zajištění), předpokládám, že se na 

situaci nic nezměnilo a budou se moci účastnit všichni členové sboru.  

Zatím tedy jen základní informace : soustředění proběhne od soboty 23. do soboty 30. 

září v Jindřichově v Jizerských horách a je určeno pro všechny členy sboru. Při 

dodržení minimálního počtu 35 účastníků vychází cena na 1.850 Kč (v ceně je zahrnuto 

vše – doprava, ubytování, stravování, pojištění. Protože máme objekt  zatím 

rezervovaný a je třeba rezervaci co nejdříve potvrdit, prosím Vás o vyplnění přiložené 

přihlášky a její doručení zpět (nejlépe do školy – po dětech nebo osobně) nejpozději do 

pátku tohoto týdne – tj.8.9. Pokud nebudete mít možnost přihlášku do tohoto data 

doručit, neposílejte ji poštou, ale zatelefonujte mi (POZOR – změna telefonu – viz 

níže). 

JARNÍ PRÁZDNINY  

Jako v minulých letech i 

letos pojedeme 

(zájemci) během jarních 

prázdnin na Šumavu do 

Hartmanic – v termínu 

jarních prázdnin pro 

Prahu 4 

ZPÍVÁNÍ V KRKONOŠÍCH 

Zcela netradiční nabídku dostala 

Rolnička z jedné horské chaty 

ve Špindlerově mlýně. Týká se 

starších Rolniček v počtu 8 – 10 

a očekává se od nás, že bychom 

vytvořili samostatný večerní 

program pro hosty v době zimní 

sezóny. Jedná se o 4 – 5 

vystoupení v době od prosince 

do dubna. Majitel samozřejmě 

hradí cestu a ostatní výdaje – na 

nás bude jenom zpívání. 

LETNÍ TÁBOR 

Letní tábor „Rolnička 

na Dřevíči 2001“ se 

uskuteční opět na 

začátku prázdnin 

v termínu od 30.6. 

do17.7.– letos ještě 

jednou a asi naposled 

ve Velkém Dřevíči u 

Hronova. 

CO DÁLE? 

Co všechno by se ještě mohlo dít ve sboru – 

v dohledné době do konce kalendářního roku 

to budou určitě nějaké výlety do bližších i 

vzdálenějších krajů, vánoční koncerty – 

hlavní opět v Národním muzeu. Dále to 

mohou být nejrůznější zájezdy – loni jsme 

byli na Macoše – a pokud bude dostatečný 

počet zájemců, můžeme zopakovat výlet do 

vodního ráje v Ambergu nebo Weidenu, a 

samozřejmě další zpívání 

POZOR ZMĚNY !!! 

Během prázdnin došlo ke 

změně telefonního čísla – číslo 

401 44 50 je zatím v provozu, 

(nevím jak dlouho ještě) a 

kromě toho můžete použít nové 

číslo 0608/237147. 

Další změna se týká e-mailové 

adresy, od září platí nová: 

gerych@horackova.cz 


