
 

 
Dětský pěvecký sbor ROLNIČKA – Praha 12 

Informační občasník 

 
 

Milé děti, milí rodiče a přátelé Rolničky a dětského sborového zpívání vůbec. 
V okamžiku, kdy čtete tyto řádky, pravděpodobně již máte za sebou první den 

nového školního roku a to znamená, že skončily další prázdniny a já 

vám přeji všechno dobré v právě začínajícím novém školním roce. 

Stejně jako v minulých letech se opět budeme setkávat na sborových 

zkouškách, zpívání, výletech a dalších akcích. Stejně tak i letos najdete 

v Kašparovi  všechno důležité.    Dan M. Gerych 

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY  

do Rolničky letos proběhnou opět ve třech dnech : 

pondělí 8.9. středa 10.9. a čtvrtek 11.9., po všechny 

dny od 15:00 do 16:45 hodin na PJZŠ Horáčkova 1100 

ve zkušebně sboru. Čtvrtek 11.9. je vyhrazen převážně 

pro děti ze školy Horáčkova, další dny pro i pro ostatní 

děti z jiných škol. Kdo byste chtěli přijít na pomoc, 

budete vítáni – nezapomeňte tričko na sebe. 

PRVNÍ ZKOUŠKA  

bude v pondělí 15. 

září od 15:30 asi do 

16:00 hodin. 

Řekneme si všechno 

důležité k organizaci 

letošního roku, 

rozmyslete si, kdo 

budete chtít chodit na 

sólový zpěv … ROZVRH HODIN 

Letošní rozvrh zůstává stejný jako v loňském roce: 

 15:30 - 16:15 16:15 - 17:30 17:30 - 18:15 

Pondělí Přípravka 

1. ročník 

Hlavní sbor 

Rolnička 

Sólový zpěv – 

skupina 1 

Středa Přípravka 

2. ročník 

Hlavní sbor 

Rolnička 

Sólový zpěv – 

skupina 2 

 

SBOROVÉ PŘÍSPĚVKY 

Výše sborových příspěvků zůstává nezměněná: 

 Přípravka 1,2, Hlavní sbor 1.500,- 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 

Možné způsoby placení: 

Vzhledem k plánované změně v organizaci DPS Rolnička se mění i způsob placení: 

a) první platba na období od září do prosince – 600 Kč 

b) druhá platba na období od ledna do června – 900 Kč 

Platit je možné na sboru v hotovosti nebo poštovní poukázkou nebo převodem z účtu. 

Použijete-li druhý způsob placení, vyžádejte si, prosím, předem číslo účtu a variabilní 

symbol. 



 

 

 
NÁHRADNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY 

Protože někteří z Vás se na konci minulého 

školního roku z různých důvodů nezúčastnili 

závěrečných zkoušek, musí tak učinit teď – 

na začátku školního roku – ještě dříve, než 

začne sbor. Termíny pro závěrečné zkoušky 

se shodují s termíny přijímacích zkoušek - 

pondělí 8.9., středa 10.9. a čtvrtek 11.9. – po 

všechny dny od 15:00 do 16:45 hodin na 

PJZŠ Horáčkova 1100 ve zkušebně sboru. 

JARNÍ PRÁZDNINY  

V případě zájmu - jako tomu bylo 

v některých předcházejících letech -  

pojedeme (zájemci) i tentokrát během 

jarních prázdnin na Šumavu do 

Hartmanic – v termínu jarních 

prázdnin pro Prahu 4 – to je od 28.2. 

do 6.3. 

LETNÍ TÁBOR 

Letní tábor „Rolnička na Dřevíči 

2004“ se uskuteční opět na začátku 

prázdnin v termínu od 1.7. do 18.7.– 

opět na našem místečku ve Velkém 

Dřevíči u Hronova. Podrobnosti i 

přihlášku najdete v některém 

z příštích Kašparů, stejně jako 

informace k jarním prázdninám. 

CO DÁLE? 

Co všechno by se ještě mohlo dít ve sboru – 

v dohledné době do konce kalendářního roku 

to budou dva koncerty s natáčením a  dále 

určitě nějaké výlety do bližších i 

vzdálenějších krajů (Harrachov, Mumlavské 

vodopády, Říp, Posázaví, zimní Teplické 

skály …), loni ještě nedokončené natáčení 

písniček pro CD a vánoční koncerty – hlavní 

vánoční koncert bude snad opět v Národním 

muzeu – záleží na výši nájemného. Dále to 

mohou být nejrůznější zájezdy a pokud bude 

dostatečný počet zájemců, můžeme 

zopakovat výlet do vodního ráje v Liberci, 

Ambergu nebo Weidenu, a samozřejmě další 

zpívání, přehlídka Jílovské zpívání 2003… 

KONTAKTY 

Telefony : 

mobil  ................... 608 237 147 

pevná linka : ........ 241 763 794 

e-mailové adresy : gerych@horackova.cz 

   dps-rolnicka@quick.cz  


