
 

 
 
 
 
Milé Rolničky, milí rodiče a přátelé Rolničky a dětského 
sborového zpívání vůbec.
Po začátku dalšího školního 

obrazovce nové číslo našeho 

starší Rolničky a jejich rodiče 

nemění, ti z vás, kdo „přistoupili

nejdůležitějšího, co byste měli vědět. N

lepší mít v papírové podobě

v teplickém a organizačním 

aktuální zprávy najdete na našich internetových stránkách.

Vše dobré ve školním roce 2013/2014
 

KONTAKTNÍ ÚDAJE
Dětský pěvecký sbor Rolnička 
Dobevská 876, Praha 12 – Kamýk, 143 00
Telefon: 608 237 147 
E-mailové adresy: rolnickapraha12@seznam.cz
info@rolnickapraha12.cz
Je možné používat obě e

soukromé záležitosti nepoužívejte
Internetové stránky: http://www.rolnickapraha12.cz
Číslo účtu: 65260399/0800 
Variabilní symbol pro platbu 
sešitku na deskách, na samolepce
POZOR: 
Telefonní číslo 775 699 806, ze kterého vám chod
pouze pro zasílání hromadných zpráv
na něj odpovídat nebo potvrzovat p
na stole, i když, jak jsem zjistil, se ob
všechny odpovědi na SMS, potvrzení
608 237 147. 
 

KAŠPAR DOŠEL AŽ DOMŮ 
 
Jméno „Rolničky“ ________________________ podpis rodi

DPS ROLNIČKA Praha 1

Informační občasník

, milí rodiče a přátelé Rolničky a dětského 
sborového zpívání vůbec. 
Po začátku dalšího školního roku (a sborové sezóny) držíte v

číslo našeho sborového informačního občasník

starší Rolničky a jejich rodiče se některé základní informace 

přistoupili“ letos, zde najdete souhrn toho 

nejdůležitějšího, co byste měli vědět. Některé informace je 

podobě a Kašpar tentokrát přichází hlavně 

a organizačním vydání. Stále však platí i to, že ty nejnovější

najdete na našich internetových stránkách. 

ve školním roce 2013/2014 všem přeje  Dan M

ONTAKTNÍ ÚDAJE 
čka – Praha 12 (to je úplný název sboru)

Kamýk, 143 00 

rolnickapraha12@seznam.cz (hlavní)

olnickapraha12.cz (e-mail napojený na www stránky)

Je možné používat obě e-mailové adresy, naopak, prosím, pro sborové a 

nepoužívejte školní adresu gerych@horackova.cz
http://www.rolnickapraha12.cz 

ariabilní symbol pro platbu za sbor je sborové číslo člena – zapsáno je v
, na samolepce, případně je na internetu v sekci „Pro 

, ze kterého vám chodí většina informač
hromadných zpráv. Nedá se použít pro telefonování a 

nebo potvrzovat přijetí SMS. Je to jenom volně
jak jsem zjistil, se občas tváří, že zvoní nebo přijímá sms. Opravdu ne.
di na SMS, potvrzení o přijetí atd. používejte stále pouze 

AŠPAR DOŠEL AŽ DOMŮ ☺ 

ky“ ________________________ podpis rodičů _____________________

Praha 12 

časník 

 
, milí rodiče a přátelé Rolničky a dětského 

držíte v ruce nebo čtete na 

občasníku. Pro 

informace 

letos, zde najdete souhrn toho 

je však 

hlavně 

Stále však platí i to, že ty nejnovější a 

 

Dan Martin Gerych 

(to je úplný název sboru) 

(hlavní) nebo 

stránky) 

mailové adresy, naopak, prosím, pro sborové a 

gerych@horackova.cz. 

zapsáno je v prezenčním 
sekci „Pro členy“ 

tšina informačních SMS, je určeno 
. Nedá se použít pro telefonování a není možné 

e to jenom volně položená SIM-karta 
ijímá sms. Opravdu ne. Pro 

atd. používejte stále pouze to jediné číslo 

 

 _____________________ 



 

WWW.ROLNICKAPRAHA
Internetové stránky www.rolnickapraha12.cz

virtuálním prostoru. Od roku 2008, kdy za
přece jenom nějaká doba uplynula
Wikipedii zatím ještě nejsme, ale už nás najde i Seznam, o Googlu nemluv
nenašel Google, že). Platí, že 
informační kanál a nejjednodušší možnost, jak zve
Doba, kdy jsme rozesílali kolem 200 papírových plakátk
pryč (opravdu je to tak správn
www.rolnickapraha12.cz zdrojem sborových informací
je přístupná pouze členům sboru a 
snad někomu mohly chybět –
kde jsou některé písničky upravené do trochu jiné podoby, než je pot
zkouškách. 

A sborového repertoáru se týká ješt
kolik písniček si z našich stránek návšt
sledovat statistika – je to docela zajímavé 
50 zemí po celém světě. 
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ROLNICKAPRAHA12.CZ 
www.rolnickapraha12.cz už se definitivn

. Od roku 2008, kdy začaly stránky fungovat na vlastní domén
jaká doba uplynula a stránky se dostaly do širšího pov

 nejsme, ale už nás najde i Seznam, o Googlu nemluv
, že v některých případech je to pro nás 

jjednodušší možnost, jak zveřejnit a prezentovat, co se práv
oba, kdy jsme rozesílali kolem 200 papírových plakátků a pozvánek

tak správně???) Doufám, že i pro vás jsou a z
zdrojem sborových informací Hlavně sekce 

m sboru a kde jsou mimo jiné i ke stažení všechny noty, které by 
– pro tento účel nepoužívejte veřejnou sekci „Repertoár

ky upravené do trochu jiné podoby, než je pot

A sborového repertoáru se týká ještě jedna zajímavost. Následující graf ukazuje, 
našich stránek návštěvníci stáhli celkem od dubna 2010, kdy se za
je to docela zajímavé číslo ☺ Celkem si písničky stáhli lidé z

se definitivně zabydlely ve 
aly stránky fungovat na vlastní doméně už 

a stránky se dostaly do širšího povědomí. Pravda, na 
 nejsme, ale už nás najde i Seznam, o Googlu nemluvě (ale koho by 

pro nás asi nejrychlejší 
prezentovat, co se právě děje. 

 a pozvánek, už je asi nenávratně 
Doufám, že i pro vás jsou a zůstanou stránky 

kce „Pro členy“ , která 
kde jsou mimo jiné i ke stažení všechny noty, které by 

ejnou sekci „Repertoár, 
ky upravené do trochu jiné podoby, než je potřebujeme na 

 jedna zajímavost. Následující graf ukazuje, 
od dubna 2010, kdy se začala 

čky stáhli lidé z více než 



 

NEZAPOMEŇTE ☺ 
☺☺☺☺ Na každou zkoušku si noste kroužkové desky ve formátu A4 s fóliemi, ve kterých 
máte noty, texty a další materiály seřazené podle čísel tak, abyste bez problémů rychle 
našli, co potřebujete, a zároveň se vám papíry nerozpadly a nemusely se z desek 
vůbec vyndavat. 
☺☺☺☺ Nezbytnou pomůckou jsou psací potřeby – každý svoje – obyčejná tužka, propiska 
a barevná (nejlépe červená) propiska, mikrofix atd., aby se s ní dalo čitelně psát a 
opravovat v notách. Na zkoušky naopak nenoste nic, co by vás rozptylovalo a odvádělo 
pozornost od práce (učení, hračky atd.) 
☺☺☺☺ Na zkoušky je nutno chodit včas – to znamená alespoň 5 minut před začátkem. 
Zkouška začíná v 16.15 hodin. Je špatné, když se sejdeme teprve deset minut po začátku 
zkoušky – rozezpívání opravdu není jenom způsob, jak využít dobu, než se všichni sejdou. 
Na zkouškách platí určený zasedací pořádek podle hlasů – každý ví, kde je jeho místo. 
☺☺☺☺ POZOR – ZMĚNA PROTI LO ŇSKU!!!  Příchod na zkoušky je možný pouze 
hlavním/předním vchodem! ODCHOD ZE ZKOUŠEK POUZE ZADNÍM 
VCHODEM. Prosím rodi če, aby nevstupovali do školy, pokud to není nezbytně 
nutné – v době, kdy končí zkouška, je zadní vchod již zamčený pro vstup zvenku. 
Rolničky přijdou dolů. Bohužel, všechny stížnosti se potom sypou na moji hlavu a těžko 
se mi vysvětluje, že to všichni vědí. 
☺☺☺☺ Ti, kdo chodí na PJZŠ Horáčkova, si musí před sborem vyzvednout věci ze 
šatní skříňky v hale školy a vzít si je nahoru. Po skončení sborové zkoušky už do haly 
není možný přístup. 
☺☺☺☺ Je nutné přezouvat se IHNED při vstupu do školy v hale, stejně tak při 
odchodu. V době, kdy začíná sbor je většinou již uklizeno nebo se právě uklízí a pak není 
možné se po budově pohybovat v botách a už vůbec ne naboso na mokré podlaze!!! 
☺☺☺☺ Porušování předcházejících bodů bude mít za následek (váš) postih ze strany 
sboru i (můj) ze strany školy. Také by se nám mohlo stát, že přijdeme i o poslední 
zkušebnu, kterou máme. Nezapomeňte, že Rolnička není organizována školou, ve 
škole pouze hostuje a musí respektovat školní pravidla jako každý jiný. 
☺☺☺☺ Každá nepřítomnost na zkouškách a povinných akcích musí být omluvena 
v prezenčním sešitku. V tomto ohledu sbor ze zákona funguje stejně jako škola. 
☺☺☺☺ Texty všech písniček se učte průběžně doma – nespoléhejte na to, že se je naučíte 
jenom na zkouškách – to opravdu nestačí. Nejpozději na začátku května by měl být celý 
program hotový, což znamená umět i všechny texty zpaměti, abyste nemuseli myslet na 
text a mohli se soustředit na provedení a výraz písničky. Vypadá to opravdu velmi 
nehezky, když při provedení před posluchači někteří „vydávají“ úplně jiná slova, než 
ostatní, nehledě na to, že takový „zpěvák“ je pak pro sbor nepoužitelný. Videozáznam 
některých koncertů je v tomto směru docela „zajímavý“. 
☺☺☺☺ Občas je potřeba, abyste potvrdili SMS zprávu , kterou ode mne dostanete. Není to 
příliš často, ale v takovém případě je opravdu nutné to ihned udělat. Může na tom 
záviset např. termín koncertu. Vždy na číslo 608237147. 
☺☺☺☺ A na konec ještě něco k účasti na sborových zkouškách. Nezapomeňte, že sbor 
může fungovat pouze jako celek. Pokud kdokoliv chybí nebo chodí pozdě (s výjimkou 



 

školních akcí nebo nemoci samozřejmě), komplikuje tím práci nejenom sobě, ale také 
hlavně všem ostatním. Nastávají pak situace, kdy se třeba pět zkoušek musíme věnovat 
stále jedné písničce, protože je sbor pokaždé v jiném obsazení. Proto vás všechny prosím, 
abyste akce jako např. kino, oslavy, nákupy a podobně přesunuli na dobu mimo sborové 
zkoušky. 
 

TEPLICE NAD METUJÍ – PODZIM 2012 
JEŠTĚ JEDNOU O LOŇSKÉM PODZIMU 

Loňský podzimní výjezd do Teplic nad Metují se 
zcela neplánovaně konal o dva týdny dříve, než je 
obvyklé. Důvodem byla jednak obsazená ubytovna, 
jednak souběh s podzimními prázdninami. Jak jsme se 
však přesvědčili, někdy je lepší nechat událostem volný 
průběh. Termín v polovině října byl co do pracovních 
podmínek (což pro nás bylo hlavně počasí) ten nejlepší, 
jaký jsme si vůbec mohli přát. Od prvního do 
posledního dne nám svítilo sluníčko a obloha byla bez 
jediného mraku – co lepšího by mohlo fotografy 
potkat… 

Podzimní téma se obešlo bez horolezecké 
výbavy. Pokračovali jsme v započaté fotoškole, kdy se 
ukázalo, že kreativita účastníků i jejich zájem o 
fotografování překračuje všechny myslitelné hranice. 
Zájem o další podzimní fotoškolu byl tedy ještě větší a 
všichni dohromady vytvořili skupinu, se kterou byla radost pracovat.  

Po nezbytném, nikoli však nezajímavém, 
teoretickém úvodu o tom, jaký rozdíl je mezi 
fotografováním krajiny, tekoucí vody a 
makrofotografií, což byla naše tři hlavní témata, a co 
vlastně ten který fotoaparát umí, jsme se vydali do 
terénu. I když to tak účastníkům možná ani nepřišlo, 
opravdu to byly čtyři dny naplněné velmi 
koncentrovaným koktejlem teorie i praxe, všetečnými 
otázkami i odpověďmi, fotografováním, hodnocením, 
hledáním nejvhodnějšího místa i světla i dostatečně 
krkolomné pozice pro záběr. A to vše v neuvěřitelně 
krásném prostředí teplických a adršpašských pískovců 
mezi podzimem vybarvenými a sluncem prozářenými 
buky, břízami a ostatními stromy. 

S fototechnikou jsme prošli louky v okolí Teplic 
nad Metují, Teplické skalní město, skalní vyhlídku na 
Střmenu, Křížový vrch u Adršpachu i Kopeček se 



 

zříceninou velké barokní kaple – prostředí opravdu různorodé, ideální pro naše potřeby. 
Takový malý fotografický ráj ☺ 

S potěšením musím konstatovat, že ze strany účastníků to rozhodně nebylo pouhé 
„cvakání“ všeho možného, ale promyšlené a připravené fotografování a snaha dostat ze 
svého fotoaparátu maximum. Už teď, myslím, můžu celkem s jistotou říci, že to určitě 
nebyla poslední fotoškola, na kterou jsme se vydali. 

 

DALŠÍ TEPLICE NA OBZORU (SPÍŠ NA DOSAH RUKY) 
TEPLICE NAD METUJÍ – 16. 10. – 19. 10. 2013 
TEPLICKÉ FOTO? GEO?? HORO??? 

První letošní výjezd bude tradičně 
čtyřdenní a uskuteční se v následujícím 
termínu: odjezd ve středu 16. 10. 2013 
ráno, návrat v sobotu 19. 10. 2013 
odpoledne. I v letošním roce budeme v již 
dvanáctileté tradici pokračovat. Rádi 
bychom navázali na předcházející 
fotoškoly, zopakovali základy lezeckého 
výcviku a podívali se na místa, která nám 
v našem vlastivědném plánu ještě chybí. I 
když to tak možná nevypadá, rozhodně se 
nejedná jenom o výlet, ale o skutečnou 
pracovní cestu. Protože program je do 
značné míry ovlivněn počasím, které je zatím velmi nevyzpytatelné, upřesníme definitivní 
podobu podzimního výjezdu až na začátku října. 

Teď to důležité: 
Zúčastnit se mohou všichni zájemci od druhé třídy, samozřejmě i ti, kteří s námi na 

žádném z předcházejících výjezdů nebyli. Tradičním souvisejícím tématem je opět 
bezpečnost pohybu ve skalách a terénu vůbec. Zlatým hřebem programu je pak závěrečný 
oběd v hronovské pizzerii :-) 

S projektem se můžete podrobněji seznámit také na „teplické“ nástěnce ve škole v 
prvním patře vedle sborové nástěnky nebo na našich internetových stránkách. 

Podrobné informace budou zveřejněny od 1. 10. 2013. 
Zájemci se mohou přihlásit do pátku 11. 10. 2013, výjimečně ještě v pondělí 14. 

10. 2013. Přihlášky si můžete vzít na „teplické“ nástěnce v prvním patře mezi třídami 6. A 
a 7. C, na sborových zkouškách Rolničky nebo stáhnout z internetu. Přihlášky odevzdejte 
na sborových zkouškách nebo do kabinetu v prvním patře nebo zašlete e-mailem na 
rolnickapraha12@seznam.cz, evidují se podle pořadí odevzdání. Maximální možný počet 
účastníků je 10. Cena za čtyřdenní výjezd je 1 200 Kč a zahrnuje vše potřebné (jízdné, 
ubytování, stravování, pojištění, dozor, vstupné atd.) 

Přihlášku na Teplice najdete na konci Kašpara, aby vám 
zůstaly zachované všechny texty. 



 

KALENDÁŘ DO KONCE ROKU 2013 
To důležité z kalendáře do konce roku 2013, v kalendáři nejsou vypsané obvyklé 
pravidelné zkoušky, kromě několika důležitějších, na kterých bude něco jinak nebo je 
třeba se na ně zvlášť připravit. 
Kalendář je uspořádaný stejně jako na internetu – pozpátku – nejbližší události 
najdete na konci. 

Pondělí 
30. 12. 2013 
VÝLET č. 120 

Tradi ční předsilvestrovský výlet do skal 
Vlakem do Teplic nad Metují do skal Teplické skalní město
výstup na Střmen – tentokrát běžnou turistickou cestou bez 
horolezecké výbavy Teplický vodopád (? podle času) vlakem do 
Hronova na nejlepší pizzu pod sluncem a přilehlém okolí vlakem 
zpět do Prahy 

středa 
18. 12. 2013 

Slavnostní vánoční koncert v refektáři kláštera Emauzy 
Vstupenky na koncert jsou v předprodeji od pondělí 26. 11. na 
sborových zkouškách – dospělí 80,– Kč, děti 40,– Kč nebo na 
objednávku e-mailem rolnickapraha12@seznam.cz nebo na SMS 608 
237 147. 
Kapacita sálu je 130 míst – vstupenky pro vlastní potřebu si zajistěte 
v dostatečném množství včas na sborových zkouškách. 

pondělí 
16. 12. 2013 

Generálka celého vánočního programu povinná pro všechny členy 
sboru. Začátek obvyklý v 16.15, konec mimořádně v 18.00. 

středa 11. 12. 2013 Pravidelná zkouška na schodech !!! 

úterý 
10. 12. 2013 

Koncert v kulturním centru Novodvorská 
KDO:  všichni 
Ostatní podrobnosti budou později, koncert by měl být mez 14. a 
17. hodinou, prosím, rezervujte si odpoledne 
ODĚV:  žluto-modrá, sborová trička + modré džíny/džínovou sukni 
pokud možno již na sobě 
S SEBOU: SBOROVOU KARTU, tramvajenku nebo přestupní 
jízdenku, pití, kdo bude mít propustku, může odjet z místa sám. Jinak 
platí návrat zpět ke škole. 
AKCE JE VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÁ.  

pondělí 2. 12. 2013 

Začínají pravidelné zkoušky na schodech!!! 
VŠICHNI MUSÍ MÍT PŘEZUTÍ!!! 
Žádám všechny o dodržování účasti a včasné příchody – budeme 
tvořit konečnou podobu programu na vánoční koncerty. 

někdy začátkem 
prosince 

Koncert pro Divadlo Mana na Vršovickém náměstí, Praha 10. 
Podrobnosti budou později 

pondělí 
25. 11. 2013 

Pravidelná zkouška 
Všichni musí umět všechny texty vánočního programu zpaměti. 

sobota 9. 11. 2013 
VÝLET č. 119 

Další výlet – podrobnosti budou později  



 

pátek 
8. 11. 2013 

Od 15 do 16.45 hodin – mimořádná zkouška – náhrada za odpadlé 
zkoušky, základní podoba vánočního programu (sóla, sbor, texty, 
úpravy atd.) 
S ohledem na současné obsazení je nutná účast všech členů sboru. 

středa 
30. 10. 2013 

Podzimní prázdniny – odpadají všechny zkoušky. Náhradní zkouška 
8. 11. 2013 

pondělí 
28. 10. 2013 

Státní svátek – odpadají všechny zkoušky. Náhradní zkouška 8. 11. 
2013 

středa 16. 10. 2013 
– 
sobota 19. 10. 2013 

Výjezd do Teplic nad Metují pro přihlášené. 
Ostatním odpadá středeční zkouška. 
Podrobnosti k výjezdu najdete v tomto Kašparu nebo na interentu v 
sekci Tábory, výlety Projekt „Rok v Teplicích nad Metují“ 

sobota 
5. 10. 2013 
VÝLET 118 

Geo+fotovýlet k Berounu 
První letošní výlet za jednou drsnokeší od účastníků opět předpokládá 
trochu přípravy předem. 
KDY:  v sobotu 5. 10. 2013 
KAM:  k Berounu za jednou drsnokeší 
DALŠÍ INFORMACE:  vzhledem k povaze výletu najdete pouze v 
sekci Pro členy. DŮLEŽITÉ – OPRAVDU ČTĚTE!!!  
Pozvánka ke stažení je k dispozici v sekci Pro členy 

 
Zde je pouze základní přehled, podrobnosti ke všem akcím najdete na našich stránkách 
v sekci „Kalendář“. Tam se údaje průběžně mění a upřesňují – tento přehled je platný 
v době vydání Kašpara – na konci září 2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
PŘIHLÁŠKA NA PODZIMNÍ TEPLICE JE NA DRUHÉ 
STRANĚ ☺    
 
 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘIHLÁŠKA NA PODZIMNÍ ČÁST PROJEKTU „ROK 
V TEPLICÍCH NAD METUJÍ“ 16.10. – 19.10.2013 
 
Jméno a příjmení ____________________________ třída ______datum nar.___________ 

Adresa _____________________________________________ výška ______váha _____ 

Telefony: otec ______________________ matka ______________________ 

Datum ______________ Podpis rodičů _______________________________________ 


