
 

 
Dětský pěvecký sbor ROLNIČKA – Praha 12 

Informační občasník 

  

Milé děti, milí rodiče a přátelé Rolničky a dětského sborového 

zpívání vůbec. 
Pod trochu delší odmlce za Vámi opět přišel Kašpar, aby Vás 

informoval o tom nejdůležitějším, co se děje a co se ještě bude dít. 

        Dan M. Gerych 

PŘEHLÍDKA PĚVECKÝCH SBORŮ – JÍLOVÉ 

Během posledních několika let se již stalo tradicí, že se Rolnička účastní přehlídky 

dětských a dospělých sborů a hudebních těles v Jílovém u Prahy. JÍLOVSKÉHO 

ZPÍVÁNÍ 2003 (7. ročník)  přehlídky se letos zúčastníme také – termín je stanoven na 

sobotu 24. května, kdy se koná přehlídka dětských sborů a na neděli 25. května, kdy vás 

rádi uvítáme jako diváky na přehlídce dospělých sborů. 

Proti minulým rokům však dochází k výrazné změně, protože letos se Jílovské zpívání 

poprvé uskuteční jako soutěžní přehlídka s hodnocením 

Počítejte proto, prosím, s tímto datem (sobota 24. května 2003) při plánování 

programu, abychom se mohli zúčastnit v plném počtu. 

KONTAKTY A SPOJENÍ 

V provozu je nová e-mailová adresa: dps-rolnicka@quick.cz 

Stará adresa (rolnicka@quick.cz) sice ještě funguje, ale v nejbližší době bude zrušena. 

Kromě toho můžete využívat e-mailovou adresu gerych@horackova.cz 

Telefonní spojení zůstává beze změny: 

mobil – 608 237 147 

pevná linka (pouze v nutných případech do22:00 hodin – 241 763 794 



 

 
 

LETNÍ TÁBOR – ROLNIČKA NA DŘEVÍČI 2003 

Vážení rodiče, milé Rolničky, 

Možná se Vám zdá, že do letních prázdnin je ještě daleko, ale možná, že už teď 

někteří z Vás začínají plánovat prázdniny a dovolené. K tradici Rolničky patří, že na 

začátku letních prázdnin jezdí na tábor. K tradici již také patří místo - ATC Velký 

Dřevíč u Hronova. I v době všeobecného a několikanásobného zdražování všeho 

možného se ceny v tomto kempu pohybují vzhůru relativně velmi málo při zachování 

vysoké úrovně ubytovacích služeb. Také se tam potkáváme s lidmi, kteří pro nás vždy 

jsou ochotni udělat první-poslední a vůbec se o nás starají, jak nejlépe mohou, a díky 

kterým probíhaly poslední tábory bez „lidských“ komplikací. Dalším důvodem, proč 

jezdíme sem, je i to, že se zde pokaždé setkáváme s našimi zahraničními přáteli 

z Holandska, Belgie a Německa. 

Ani letos se proti minulým rokům na organizaci tábora prakticky nic nezmění – 

zůstává zachována délka 18 dnů, termín na začátku letních prázdnin od 28. června do 

15. července, případný dřívější odjezd dítěte je možný po dohodě 

 Tábor je určen v prvé řadě pro členy Rolničky, ale v případě, že budou 

volná místa, mohou se zúčastnit i sourozenci nebo kamarádi - děti od 3. do 7. třídy. I 

když se jedná o tábor sborový, pro mimosborové účastníky není zpěv podmínkou. 

Jako vždy je tábor stanový - stany po dvou až po třech. Po zkušenostech se 

maximální počet dětí ustálil na „rodinném“ čísle 16. Protože tábor není nikým 

dotován, zvyšuje se cena v souvislosti se zdražením služeb, dopravy a ostatního proti 

loňsku o cca 5% (200,- Kč) na 4.100,- Kč za 18denní pobyt a zahrnuje vše – dopravou 

počínaje, přes stravování, ubytování, pojištění, až po všechny ostatní táborové aktivity, 

výlety, vstupenky, hry atd. Možné je platit v hotovosti (do 1. června) nebo složenkou 

(nutno do 15.5. !). Samozřejmostí je potvrzení pro zaměstnavatele rodičů na příspěvek 

z FKSP. 

Téma táborové hry opět bude zatím ještě překvapení – více až těsně před 

táborem. 

 Protože o tábor již teď velký zájem jak starších Rolniček, které už do sboru 

nechodí, tak i mimosborových účastníků, kteří s námi již na táboře byli, je nutné 

přihlásit se co nejdříve, abych mohl dát vědět i jim – děti ze sboru mají samozřejmě 

přednost. Předběžné přihlášky (rezervace) nutno odevzdat do pátku 14. března, 

závazné přihlášky, které děti dostanou po odevzdání předběžných, pak do 4. 

dubna 2003. Tábor se uskuteční s minimálním počtem 12 dětí. Podrobné informace, 

data, časy, věci s sebou a podobně obdržíte během začátku června po změně jízdních 

řádů. 

 Předběžnou přihlášku můžete použít z tohoto vydání Kašpara, jinak je možno 

přihlášky na tábor i složenky vyzvednout na sboru, případné další doplňující informace 

můžete získat na telefonním čísle 608 237 147 kdykoliv, případně na e-mailových 

adresách dps-rolnicka@quick.cz nebo gerych@horackova.cz. 

mailto:gerych@horackova.cz


 

PŘEDBĚŽNÁ PŘIHLÁŠKA NA TÁBOR 

ROLNIČKA NA DŘEVÍČI 2002 

28.6.2003 – 15.7.2003 VE VELKÉM DŘEVÍČI, HRONOV 

 

 

Jméno dítěte ______________________________________________________________ 

Datum narození ___________________________________________________________ 

Bydliště ___________________________________________________ PSČ __________ 

Telefon __________________________________________________________________ 

Rodné číslo ______________________________________________________________ 

Zdravotní pojišťovna (jméno) _________________________________ (kód) __________  

 

V _________________________ dne ________________________ 

 

podpis rodičů ___________________________________ 


