
 

 
Dětský pěvecký sbor ROLNIČKA – Praha 12 

Informační občasník 

 
 

Milé děti, milí rodiče a přátelé Rolničky a dětského sborového zpívání vůbec, 
další vydání Kašpara se bude téměř výhradně věnovat rozvrhu následujících týdnů do 

konce školního roku 

        Dan M. Gerych 

PŘEHLÍDKA PĚVECKÝCH SBORŮ – JÍLOVÉ 

Opět připomínám, že sbor se bude účastnit 

přehlídky pěveckých sborů v Jílovém u Prahy. 

Protože z pohledu pořadatelů bude naše vystoupení 

vyvrcholením celé akce, je povinná účast všech 

členů sboru !!! Přehlídka proběhne 

!!! v sobotu 18. května. !!! 
Počítejte, prosím, s tímto datem při plánování programu. 

!!! ZMĚNA TELEFONNÍHO ČÍSLA !!! 

V souvislosti s přečíslováním telefonních stanic došlo ke změně 

telefonního čísla pevné linky. Místo 401 44 50 platí nové číslo: 

4176 3794. Toto číslo bude v platnosti i po 22. září po 

celkovém přečíslování stanic, pouze ve tvaru s dvojkou na 

začátku - 241763794. Číslo na pevnou linku využívejte, prosím, 

pouze v nutných případech, pro běžné záležitosti je Vám 

k dispozici stále platné číslo 0608/237147 s případnou hlasovou 

schránkou nebo SMS. 

SCHŮZKA RODIČŮ A DĚTÍ – ÚČASTNÍKŮ TÁBORA 

ROLNIČKA NA DŘEVÍČI 2002 

Schůzka rodičů a dětí, které s námi pojedou na letní tábor, se uskuteční ve středu 

5.6.2002 od 18:30 hodin ve škole v prostorách infocentra. Vstup do školy bude 

vchodem, kudy obvykle odcházejí děti po sboru. Na schůzce bude možné zaplatit tábor, 

dozvíte se vše potřebné, co by Vás mohlo zajímat a uvidíte fotografie z minulých 

táborů. 



 

 
 

 

 

ROZPIS AKCÍ A ZKOUŠEK DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU A NA ZAČÁTKU 

ŠKOLNÍHO ROKU 2002/2003 

Závěrečný koncert proběhne kolem poloviny června – v rozpisu není zatím uveden. 

pondělí 29.4. - normální zkouška (přípravka, sbor, sólový zpěv) 

středa 1.5. - státní svátek – ODPADAJÍ VŠECHNY ZKOUŠKY 

pondělí 6.5. - normální zkouška (přípravka, sbor, sólový zpěv) 

středa 8.5. - státní svátek – ODPADAJÍ VŠECHNY ZKOUŠKY 

pondělí 13.5. - normální zkouška (přípravka, sbor, sólový zpěv) 

středa 15.5. - normální zkouška (přípravka, sbor, sólový zpěv) 

pátek 17.5. - mimořádná zkouška (náhradní za 1. a 8. května) od 15:00 do 16:00 hodin 

   účast povinná – generálka + dozvíte se podrobnosti k přehlídce !!! 

sobota 18.5. - PŘEHLÍDKA PĚVECKÝCH SBORŮ V JÍLOVÉM U PRAHY 

   všechny podrobnosti ohledně srazu, programu, odjezdu, příjezdu atd. se  

   dozvíte na mimořádné zkoušce v pátek 17.5. 

   rámcový rozsah akce je od 11:00 (odjezd) do 18:00 (příjezd) – časy jsou pouze 

   orientační – vše bude upřesněno 

pondělí 20.5. - odpadají všechny sborové zkoušky 

středa 22.5. - odpadají všechny sborové zkoušky 

pondělí 27.5. - odpadají všechny sborové zkoušky 

středa 29.5. - odpadá pouze přípravka, SBOR A SÓLOVÝ ZPĚV JE JAKO OBVYKLE 

pondělí 3.6. - Závěrečný test pro pondělní přípravku 

  - sbor a sólový zpěv jako obvykle 

středa 5.6. - Závěrečný test pro středeční přípravku 

  - sbor a sólový zpěv jako obvykle 

  - SCHŮZKA RODIČŮ A DĚTÍ K TÁBORU „ROLNIČKA NA DŘEVÍČI 2002“ 

   začátek v 18:30 hodin, vstup do školy bude vchodem, kterým obvykle 

   odcházejí děti po sboru 

pondělí 10.6. - 15:00 náhradní termín závěrečného testu pro obě přípravky 

  - 15:45 – 17:00 závěrečné zkoušky pro pondělní přípravku a další členy sboru 

   podle rozpisu 

  - účastní se pouze ti, kdo jdou na zkoušky, ostatní sborové zkoušky odpadají 

středa 12.6. - 15:00 – 17:00 závěrečné zkoušky pro středeční přípravku a další členy sboru 

   podle rozpisu 

  - účastní se pouze ti, kdo jdou na zkoušky, ostatní sborové zkoušky odpadají 

pondělí 17.6. - 15:00 – 16:00 náhradní termín závěrečných zkoušek 

       (pouze výjimky a po předchozí dohodě !!!) 

  - účastní se pouze ti, kdo jdou na zkoušky, ostatní sborové zkoušky odpadají 

středa 19.6. - odpadají všechny sborové zkoušky 

pondělí 24.6. - 15:00 – 16:00 vydávání závěrečného hodnocení 

  - zakončení školního roku 2001/2002 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

sobota 29.6. - odjezd na tábor „Rolnička na Dřevíči 2002“ 

úterý 16.7. - návrat z tábora 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

čtvrtek 5.9. - 15:00 – 17:00 PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY DPS ROLNIČKA 

pondělí 9.9. - 15:00 – 17:00 PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY DPS ROLNIČKA 

středa 11.9. - 15:00 – 17:00 PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY DPS ROLNIČKA 

pondělí 16.9. - 16:00 – 17:00 První zkouška školního roku 2002/2003 

od středy 18.9. pokračuje pravidelný rozvrh zkoušek 

 


