
 

 
Dětský pěvecký sbor ROLNIČKA – Praha 12 

Informační občasník 

 
 

Milé děti, milí rodiče a přátelé Rolničky a dětského sborového zpívání vůbec. 
Další vydání Kašpara je skoro celé věnováno letošnímu vánočnímu programu. 

Kromě toho v něm najdete i odpověď na otázky, které mi v poslední 

době kladete – všichni (nebo alespoň velká většina z vás) víte, že 

Rolnička v té podobě, ve které funguje již 16 let, skončí dne 31.12.2003. 

Co tedy bude dále se dočtete v Kašparovi. Další téma tohoto vydání 

Kašpara je sice ještě vzdálené, ale protože to vše souvisí s předcházejícím a také proto, že 

se mi hlásilo již docela hodně zájemců, budeme se věnovat i příštímu letnímu táboru 

v červenci 2004. To je snad na úvod všechno, podrobnosti hledejte dále. 

           Dan M. Gerych 

 

Program vánočních koncertů (bez pořadí) 
Do 1. prosince umět texty zpaměti !!! 

Od 1. prosince probíhají celé zkoušky na schodech bez textů 
Světle modrý zpěvník č.4 – „Veselé vánoční hody“ 

4. Z archy vypuštěný holoubku – celá, dvojhlas, po 2. sloce mezihra 

8. Adeste fideles – přepis textu na papíře – celá 

12. Benedictus – celá, dvojhlas 

Fialový zpěvník č.6 – „Vzhůru bratři milí“ 

(kdo nemá tento zpěvník, dostal písničky ofocené na papíře) 

7. Den přeslavný – dvojhlas, celá koleda, po 2. sloce mezihra 

Tmavě modrý zpěvník č.9 – „Den přeslavný jest k nám přišel“ 

(kdo nemá tento zpěvník, dostal písničky ofocené na papíře) 

22. Cesta k Betlému – celá jednohlas 

Červený zpěvník č.11 – „Čí že sú to koně ve dvoře“ 

(kdo nemá tento zpěvník, dostal písničky ofocené na papíře) 

26. Usnula, usnula – 1., 2., 3. a 6. sloka - trojhlas 

Žlutý zpěvník č.14 – „Pojď za mnou…“ 

16. V slámě spí – celá koleda 2x + opakování začátku 

20. Rorando coeli – 1., 3. a 4. sloka – zpívá se na dva sbory (sbor + solo) 

21. Andělské přátelství – celá, dvojhlas 

25. Magnificat – kánon dvojitý 

Šedý zpěvník č.15 – Stojí hruška… 

12. Cum decore – celé – poprvé a potřetí text, podruhé na vokál 

13. Bim! Bam! Na nebesích zní 

15. Na koledu idem k vám – celá koleda 2x 

Na papíře 

Kyrie eleison 

Veselé vánoční hody – směs koled 



 

 
Rozpis akcí od 24.11.2003 

Není-li uvedeno jinak, na koncertech bude stejný oděv : bílá košile, halenka, rolák atd. bez 

potisku(!!!), CH slušné kalhoty, D sukně. Podle potřeby a situace budou keramické rolničky. Obuv 

takovou, abyste mohli předstoupit před lidi (ne sněhule nebo pohorky!) 

POZOR – některé akce se týkají jenom někoho, vždy přečtěte si řádek „KDO:“ 

Na všechny sborové zkoušky je nutné mít přezutí – část zkoušky probíhá na chodbě nebo na 

schodech, kde není možné stát naboso nebo v botách na ven !!! 

 

➔ Pondělí 24. 11. 2003 Pravidelná zkouška jako obvykle 

➔ Středa 26. 11. 2003 Pravidelná zkouška jako obvykle 

➔ Pondělí 1. 12. 2003 Pravidelná zkouška jako obvykle 

 Umět všechny texty zpaměti – začínají zkoušky na schodech !!! 

➔ Středa 3. 12. 2003  Pravidelná zkouška jako obvykle 

➔ Pondělí 8. 12. 2003 Pravidelná zkouška jako obvykle 

 Sólový zpěv mimořádně odpadá, náhradní SZ ve středu. 

➔ Středa 10. 12. 2003 - Vánoční koncert pro PJZŠ Horáčkova 

KDO: všichni (i nehoráčkovské děti) KDY: dopoledne podle zájmu a množství 1 – 2 vystoupení 

KONEC: tak, abyste stihli oběd 

PROGRAM: asi 40 minut – převážně sborové koledy a vybrané koledy ze směsi 

 ODPOLEDNE PRAVIDELNÁ ZKOUŠKA JAKO OBVYKLE !!! 

➔ Sobota 13. 12. 2003 

varianta 1 : Vánoční koncert – veřejná generálka (bude upřesněno) 

 nebo 

varianta 2 : mimořádná zkouška (povinná) 

KDE: ve škole  KDO: všichni  KDY: od 17:00 – 19:00 hodin 

Generální zkouška celého vánočního programu + podrobnosti k jednotlivým koncertům 

➔ Pondělí 15. 12. 2003 - Koncert (bude upřesněno) 

KDO: všichni (i ti, kdo nechodí na sbor v pondělí) 

➔ Úterý 16. 12. 2003 - Zpívání na Vyšehradě na starém děkanství 

KDO: pouze vybraní členové sboru + sólisté 

SRAZ A KONEC: bude upřesněno (asi mezi 17. a 19. hodinou) 

➔ Středa 17. 12. 2003 - Vánoční koncert v kostele Povýšení sv. Kříže v Pyšelích 

KDO: všichni (!!!)  SRAZ A ODJEZD: 15:30 před školou, odjezd objednaným autobusem 

ZAČÁTEK KONCERTU: 17:30 KONEC: 18:30 

NÁVRAT: kolem 19:30 – 20:00 podle počasí před školu 

ODĚV: normální jako do školy (teplý), zpívat budeme na kůru u varhan 

PROGRAM: stejný jako bude v Emauzích 

S SEBOU: pití, od rodičů podepsaný lísteček, jak pojedete domů po návratu 

➔ Pátek 19. 12. 2003 - Slavnostní vánoční koncert v refektáři kláštera Emauzy 

KDO: všichni  SRAZ: mezi 16:40 – 16:45 v hale kláštera (Vyšehradská 49, Praha 2) 

ZAČÁTEK KONCERTU: 18:00 hodin  UKONČENÍ: 19:30 - 19:45 hodin 

ODĚV: viz nahoře - možno se převléknout na místě S SEBOU: něco k pití, ne jídlo! 

Kdo nebude mít na koncertě rodiče, musí přinést od rodičů podepsaný lísteček, jak pojede domů po 

koncertě!!! Můj doprovod není možný! 

VSTUPENKY NA VÁNOČNÍ KONCERT JSOU V PŘEDPRODEJI POUZE NA SBOROVÝCH 

ZKOUŠKÁCH – dospělí 60,- Kč, děti 30,- Kč. POZOR – EMAUZY MAJÍ MENŠÍ PROSTOR NEŽ 

NÁRODNÍ MUZEUM – VSTUPENKY SI ZAJISTĚTE V DOSTATEČNÉM MNOŽSTVÍ VČAS !!! 



 

Rozpis akcí od 24.11.2003 - pokračování 
➔ Středa 24.12.2003 dobrovolné – pro zájemce 

Kdo z dětí i rodičů si bude chtít jít poslechnout nebo zazpívat na půlnoční, zatelefonujte mi na číslo 

241 763 794 nebo lépe na 608 237 147 mezi 18. a 19. hodinou. 

➔ Pátek 2.1.2004  dobrovolné – pro zájemce 

Tradiční výlet na Říp pro děti i rodiče 

Podrobnosti se dozvíte 31.12.2003 večer na čísle 608 237 147. 

První zkouška po Vánocích se koná v pondělí 5. 1. 2004 v obvyklém rozsahu (přípravka, sbor, 

sólový zpěv) 

Rolnička od 1.1.2004 
Na úvod trochu matematiky: Pravděpodobně již všichni (nebo skoro všichni) víte, že Rolnička letos 

existuje 16. rok. Za tuto dobu prošlo sborem přes 350 dětí, na repertoáru sboru se vystřídalo přes 200 

písní, společně jsme se zúčastnili více než 150 koncertů, nahrávání CD, pořadů Zpívánky pro televizi, 

CD pro U.S.A., přímých rozhlasových přenosů, přehlídek a zájezdů, byli jsme na skoro stovce výletů a 

celkem dvaceti táborech o letních i jarních prázdninách. Poděkování za to patří desítkám lidí, kteří nás 

nejrůznějším způsobem podporují – ani by nebylo možné je všechny vyjmenovat. 

Rolnička vznikla v roce 1988 jako první a tehdy zřejmě jediný sbor, který se (jakkoli to bylo před 

rokem 1989 obtížné a „nezákonné“) od počátku obešel bez zřizovatele (svého „nadřízeného orgánu“) a 

teprve až změny daňových a podnikatelských zákonů v roce 1992 vedly k tomu, že bylo nutné 

zaregistrovat fyzickou osobu. Jakkoliv jsem se tímto dostal do společnosti podnikatelů a provozování 

sboru dostalo označení „výdělečná činnost“, Rolnička nikdy nesloužila ani mně ani komukoliv jinému 

jako zdroj příjmů – ostatně i ve sborovém řádu je uvedeno, že veškeré vložené a získané prostředky 

jsou opět použity pouze pro sbor. Bohužel, naše podnikatelské zákony neznají pojem „nevýdělečná 

fyzická osoba“ a už vůbec neuvažují o tom, že by někdo „podnikal“ a kromě toho své podnikání ještě i 

sám financoval. Jediná výhoda snad byla v tom, že když je zisk nula, není z čeho platit daně. I přes to 

se částka, kterou jsem sám do sboru vložil pohybuje daleko přes 150.000 Kč. 

Jak jistě víte, od 1.1.2004 začíná platit nový zákon, podle něhož budou všichni podnikatelé platit daně 

a pojištění paušální částkou bez ohledu na to, zda vykazují zisk, nebo ztrátu – kouzelný paragraf. Pro 

mne jako fyzickou osobu by to znamenalo zvýšení výdajů za rok o několik desítek tisíc korun, což je 

vzhledem k povaze „podnikání“ zcela nemyslitelné. – jenom pro vaši představu – pokud bych tuto 

zátěž měl přenést na vás a udržet současný stav a úroveň sboru, znamenalo by to roční platbu za sbor 

ve výši asi 6.500,- Kč za jedno dítě . A protože zákon žádnou výjimku nepřipouští (výjimečně), 

existuje bohužel pouze jediná cesta – zrušení živnostenského oprávnění. Tento krok s sebou ovšem 

přinese i zánik fyzické osoby a já tak přestanu být jediný provozovatelem (nechci říkat majitelem) 

Rolničky. Vůbec mi z toho není lehko – je to, jako by si člověk šestnáct roků vychovával dítě a to mu 

náhle odešlo bez návratu… 

Co se tedy od 1. ledna 2004 změní pro vás? Budu se snažit, aby změny, které sbor postihnou byly co 

nejmenší, ale něčemu se přece jenom nevyhneme. V současné době je v jednání možnost založení 

občanského sdružení, které by bylo provozovatelem DPS Rolnička. Pokud by pro toto nebyly 

dostatečné podmínky a registrace nebyla možná, pracoval by sbor bez jakýchkoliv dokladů do konce 

školního roku a během této doby bych hledal nějaké rozumné náhradní řešení. Samozřejmě by se 

uskutečnil i obvyklý tábor na začátku letních prázdnin – o tom se dočtete dále. Provozování v rámci 

školy nebo domu dětí by příliš nepřicházelo v úvahu  (i když nám vedení PJZŠ Horáčkova v tomto 

směru vychází velmi vstříc), protože by opět bylo kromě vlastních nákladů na provoz sboru nutné 

platit z vašich příspěvků daně, pojištění a navíc ještě můj plat, čemuž se zásadně chci vyhnout – nikdy 

jsem Rolničku nepovažoval za zdroj příjmů a nikdy tomu tak nebude. Ať již bude situace jakákoliv, 

v žádném případě se nestane, že by ROLNIČKA PŘESTALA OD 1.LEDNA 2004 PRACOVAT. Více 

informací vám budu moci sdělit na schůzce, která se bude konat ve středu 26. listopadu 2003 ve škole. 



 

 

 

Sborová schůzka rodičů a dětí 

Vzhledem k tomu, že se v poslední době objevilo několik záležitostí, které by bylo lépe projednat 

společně, svolávám mimořádnou sborovou schůzku rodičů a dětí na 

středu 26. listopadu 2003 od 18:45 hodin 

ve zkušebně sboru na PJZŠ Horáčkova. 

Letní tábor „Rolnička na Dřevíči 2004“ 
Protože se již hodně dětí zajímalo o příští letní tábor na začátku července 2004, přináším vám 

předběžné informace a také předběžnou přihlášku – rezervaci – vzhledem k tomu, že počet míst je 

velmi omezen. 

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 1. do 18. 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. Tábor není nikým dotován, v loňském roce byla cena 4.100,- Kč za 

18denní pobyt zahrnující vše – dopravou počínaje, přes stravování, ubytování, pojištění, až po všechny 

ostatní táborové aktivity, výlety, vstupenky, hry atd. 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 si rezervovat místo co nejdříve, 

abych mohl dát vědět i jim – děti ze sboru mají samozřejmě přednost. Předběžné přihlášky (rezervace) 

budou registrovány v pořadí, v jakém je děti odevzdají Tábor se uskuteční s minimálním počtem 12 

dětí. Podrobné informace můžete dále získat na schůzce rodičů ve středu 26.11.2003. Předběžnou 

přihlášku můžete použít z tohoto vydání Kašpara, jinak je možno přihlášky na tábor vyzvednout i 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. 

Kontakty 
Telefony : 608 237 147 kdykoliv nebo 241 763 794 do 22 hodin 

E-mailové adresy : gerych@horackova.cz nebo dps-rolnicka@quick.cz  

Číslo účtu (platí pouze do 30.11.2003 !!!!!) : 65260399/0800 

IČO (platí pouze do 31.12.2003) : 443 40 966  

mailto:gerych@horackova.cz
mailto:dps-rolnicka@quick.cz

