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Milé děti, milí rodiče a přátelé Rolničky a dětského 

sborového zpívání vůbec. 
Ze školního roku uběhlo prvních pár týdnů a po krátké přípravě 

vystoupení na radnici Prahy 4 jsme se opět začali věnovat přípravě 

vánočního programu. O zimě a o Vánocích (mimo jiné) také je 

Kašpar, kterého právě čtete 

Dan M. Gerych 

VÁNOČNÍ KONCERT VE 

SV. JANU POD SKALOU 
Mimořádné pozvání dostal sbor od správy 

kláštera ve sv. Janu pod Skalou. 

Každoročně se zde konají již delší dobu 

vánoční koncerty, na kterých je hlavním 

účinkujícím Berounský smíšený pěvecký 

sbor. Letos jsme na tento tradiční vánoční 

koncert byli pozváni i my. Myslím si, že 

je to pozvání, které bychom neměli 

odmítnout, protože by se mohlo stát 

základem další spolupráce a příležitostí. 

Tento vánoční koncert Rolničky se bude 

konat v mimořádném termínu – v neděli 

23. prosince 2001 v odpoledních nebo 

večerních hodinách. Dopravu a další 

organizaci samozřejmě zajišťuje sbor. 

Tímto chci také požádat všechny děti i 

rodiče, aby předvánoční program pokud 

možnou přizpůsobili s ohledem na tuto 

mimořádnou akci. 

23. PROSINCE 2001 

NÁRODNÍ MUZEUM 
Hlavní vánoční koncert v letošním roce 

bude opět v Národním muzeu! Po loňské 

přestávce, kdy jsme v Muzeu nezpívali a 

místo toho byl koncert v KD Dobeška, se 

opět letos s hlavním vánočním 

koncertem vracíme na historické 

schodiště Národního muzea. Koncert 

bude v pondělí 17. 12 2001 od 18:00 

hodin a stejně jako v minulých letech 

bude spoluúčinkovat jako host skupina 

Myšáci. Podrobnosti k organizaci 

koncertu se samozřejmě dozvíte včas. 

S dostatečným předstihem dostanete i 

pozvánky pro hosty a plakátky – 

upoutávka na koncert musí být velká, 

protože nájemné v Muzeu opět 

podražilo. 

17. PROSINCE 2001 – 18:00 

 



 

 
JARNÍ PRÁZDNINY NA ŠUMAVĚ 
Po zkušenostech z minulých let se i letos vydáme během jarních prázdnin za přírodou 

a vzduchem. Rolnička opět pořádá zájezd na Šumavu pro zájemce - členy sboru i 

jejich kamarády. Pojedeme během jarních prázdnin pro Prahu 4 – to je od soboty 

16. 2. do soboty 23. 2. Místo zůstává stejné – chata Barborka v Hartmanicích na 

Šumavě, kde nás pan vedoucí již očekává. 

V minulých letech jsme si sněhu moc neužili, protože naše jarní prázdniny byly až 

v posledních termínech – doufám, že to letos bude lepší. Program přizpůsobíme počtu 

a věku účastníků, v každém případě se ale podíváme např. i do Železné Rudy na 

Černé jezero nebo do Klatov a do Sušice (výborná cukrárna !) a samozřejmě po 

okolí Hartmanic. Ubytování je zajištěno na chatě Barborka – pravděpodobně budeme 

mít opět jednu celou část zcela pro sebe. Stravování je tamtéž – já i účastníci 

předcházejících akcí můžeme potvrdit naprosto bezkonkurenční kuchyni pana 

vedoucího. 

Maximální počet účastníků je 16, nejméně nás musí být 10, aby se zájezd uskutečnil. 

Budete-li si chtít s sebou vzít sourozence nebo kamarády, po předchozí dohodě je to 

možné. Zájezd je určen dětem, které již chodí do školy. 

 

Termín konání : 16. - 23. února 2002 

Místo : Chata Barborka, Hartmanice, 341 81 

Počet účastníků : 10 - 12 dětí 

Ubytování : pokoje max. po 4, k dispozici klubovna s TV, jídelna s barem, 

kuchyňka 

Stravování : polopenze je součástí ubytovacích služeb (zesílená snídaně, večeře - 

polévka a hlavní jídlo), obědy si budem zařizovat sami, případně v místním 

penzionu taktéž s výbornou kuchyní. Začínáme večeří 16 2., končíme snídaní 23. 2. 

Doprava : vlakem z Prahy do Sušice, dále autobusem do Hartmanic 

Celková cena : cca 2.700,- Kč (v ceně jsou zahrnuty veškeré výdaje – doprava, 

ubytování, pojištění, výlety, stravování, zajištění dalšího jídla …) Bohužel zatím 

nemohu určit přesnou částku (rozmezí max 200,- Kč) – záleží ještě na pohybu cen 

např. za jízdenky na vlak, autobusy atd. 

Protože o pobyt na Barborce je poměrně velký zájem, je nutné objednat vše co 

nejdříve. Závaznou přihlášku je nutné odevzdat do konce listopadu a zálohu 

1000,- Kč je nutno zaplatit do středy 12. 12. 2001, doplatek do 16. 1. 2002 – 

pokud možno vše na hotovosti. Přihlášky je možné vyzvednout na sboru. 


