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Vážení rodiče, milé děti!
Věříme, že jste si užili krásné prázdniny plné pozitivních zážitků, a tak máte všichni spoustu sil a energie do nové-

ho školního roku. 

Pro školu je tento rok významný. Slavíme totiž 50. výročí od založení školy. Ve školním roce 1967/68 vstoupili 
první žáci i učitelé do této budovy. Od té doby se udály mnohé převratné změny jak v naší společnosti, tak ve školním 
životě.  Dětem chceme během letošního roku tyto změny více přiblížit. Začali jsme již malým projektem „Počátky naší 
školy“, který jste jistě zaregistrovali. O tom, jak se nám povedl, si můžete přečíst uvnitř časopisu, nebo si prohlédnout 
fotky na webových stránkách školy. Hlavní oslavou však bude zahradní slavnost, kterou chystáme na 3. 5. 2018 a na 
kterou jste všichni srdečně zváni. 

Samozřejmě se na vás těšíme i při všech ostatních tradičních školních akcích, jako je školní ples či koláče. 
Budeme držet palce deváťákům při přijímacích zkouškách a našim prvňáčkům, aby se jim ve škole líbilo.

Přejeme vám všem klidný a pohodový jubilejní školní rok.

Mgr. Bc. Jana Libichová, RNDr. Bc. Ivana Čapková, Mgr. Irena Matyášová

Jak škola získává finanční prostředky a co za ně?
V loňském školním roce jsem se setkala s několika rodiči, kteří měli pocit, že se ve škole co se týče oprav či materiálního vybavení 
moc neděje. Není to pravda, a tak jsme pro vás s paní ekonomkou připravily stručný přehled toho, za co jsme peníze v loňském 

školním roce utratili. Peníze na provoz, opravy, materiál a energie 
získáváme od městské části, na mzdy a pomůcky od Ministerstva 
školství. Ani jeden z těchto rozpočtů není nikdy dostačující, vždy 
nám chybí část prostředků na věci, které bychom chtěli zlepšit či 
zmodernizovat. Proto využíváme také prostředků z fondů, které 
škola jako příspěvková organizace tvoří – investičního a rezervní-
ho. A velká část prostředků jde z naší doplňkové činnosti, což je 
zejména pronájem tělocvičen, pronájmy školy apod.

V loňském roce jsme ze všech těchto zdrojů utratili 1 370 000 Kč. 
Hlavní položku tvořil nákup a instalace pěti interaktivních tabulí 
za cca 500 000 Kč, výměna šatních skříněk, výměna dveří do tříd 
ve žlutém patře, nákup nábytku do 1. tříd a do jazykových učeben 
španělštiny a angličtiny, dataprojektorů, nákup bílého nádobí do 
kuchyně a kancelářských přístrojů.

Postupné vylepšování školního prostředí, modernizaci, nutné vý-
měny nábytku, dveří, podlahových krytin apod. máme samozřej-
mě v plánu i do budoucna.

Mgr. Bc. Jana Libichová, Ing. Petra Koželuhová
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 Vzdělání:
Pražská konzervatoř

Akademie múzických umění v Praze

Letní hudební kurzy ve Velké Británii

Ocenění za vynikající interpretaci na Mezinárodním 
harfovém kongresu 

Pracovní zkušenosti: 
Vyučovala jsem jak na ZŠ, tak i na gymnáziu. Něko-
lik let jsem vyučovala na ZŠ a Gymnáziu při Židovské 
obci. Tato práce byla velmi zajímavá, protože jsem 
učila děti od 7 do 17 let. Mám i řadu soukromých 
žáků na harfu a klavír. Čtyři roky jsem vedla kultur-
ní oddělení na ŽO v Praze. Jako aktivní harfenistka 
jsem založila 2 soubory (Venus trio, Sharbilach). Kon-
certovala jsem nejen v Evropě, ale i v USA a Taiwa-
nu. Spolupracuji s různými sólisty (např. J. Svěcený)  
i soubory. Doprovázím dětské divadlo Feigele, které 
vede Vida Neuwirthova - princezna ze Tří veteránů. 
V poslední době koncertují i se svou dcerou Elianou.

Jak ráda trávíte volný čas? 
Ve volném čase cvičím na harfu či zkouším. Ráda ale  
i vařím, sleduji pohádky nebo staré české předváleč-
né filmy. No a v létě si vždy ,,vyrazíme“ s dcerou na 
pár dní k moři. 

Co vás dokáže potěšit? 
V poslední době mě nejvíce potěší úspěchy mých 
dětí (14, 32), zvláště dcery, která je výborná muzi-
kantka i herečka, a proto mě velmi těší se s ní potká-
vat na pódiu a koncertovat. 

Kromě pedagogické práce jste také aktivní 
umělkyní. Jak často vystupujete? 
Vystupuji nepravidelně. Někdy pouze několikrát do 
měsíce, někdy i několikrát v týdnu. Nejvíce vystou-
pení mám v době různých svátků. Kromě klasických 
koncertů hraji i na různých rautech a na společen-
ských akcích. Zde hraji hlavně hudbu filmovou nebo 
písně z muzikálů.

Na který koncert byste naše čte-
náře pozvala? 
Momentálně mám před sebou vystou-
pení hlavně mimo Prahu. V Praze mám 
několik vystoupení v době vánočních 
svátků, proto doporučuji najít si infor-
mace na sociálních sítích, a to pod mým 
jménem nebo jménem mé dcery (Elia-
na Vondráčková). Najdete zde i naše 
nahrávky.

Který autor patří mezi nejoblíbe-
nější? 
Nemám vyhraněného autora. Kromě 
klasické hudby mám moc ráda i klasic-
ký jazz (Gerschwin) a židovskou lidovou 
hudbu. Po dnech plných hudby si ale 
ráda pustím mluvené slovo. 

Životní krédo: 
Nalaď si život do C dur,  

tam není žádných křížků.

Představujeme — Mgr. Pavla Vondráčková Jahodová
učitelka hudební výchovy
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Počátky naší školy
V úterý 3. října 2017 jsme se přenesli v čase o 50 let zpět. V rámci 50. výročí založení školy jsme připravili pro naše žáky program, 
který jim přiblížil dobu prvních let fungování na naší škole a ve společnosti.

Potěšilo nás, kolik dětí opravdu přišlo v dobovém oblečení a co zajímavých věcí se sešlo na výstavkách v jednotlivých třídách. Mezi 
vystavovanými předměty nechyběly slabikáře, vysvědčení, žákovské knížky nebo knihy, staré spotřebiče a hračky.

Ráno jsme zahájili rozcvičkou z rozhlasu a pak již začala výuka podle rozvrhu. Děti měly rozvrh beze změny, ale obsah a metody 
práce byly přizpůsobeny změně času. Děti si vyzkoušely sezení s rukama za zády, linkování okrajů sešitů a další zvyky, které byly 
typické pro tu dobu. Pro všechny děti bylo určitě velkou zkušeností korzování na chodbách během velké přestávky.  

Atmosféru dokreslovaly nástěnky na chodbách a typické jídlo ze školní jídelny – zapečené těstoviny či škubánky s mákem a švest-
kový kompot.

Děti si určitě odnesly mnoho zážitků, které se ani nedají popsat, a zdá se, že ten jediný den si bez elektroniky (telefonů a tabletů) 
docela dobře poradily. Každý si to užil podle svého. Určitě stálo za to vidět kluky deváťáky v červených trenýrkách a bílých tílkách. 
Ostatně můžete se podívat na fotky  na našich stránkách.

A jaké jsou ohlasy dětí? Co napsaly?
„Boží, mělo by se to zopakovat!“

„Mně se to hrozně líbilo “

„Za celou 9.B mohu říct, že bychom si to moc rádi zopakovali. 
Ceníme si toho.“

„Moc se mi to líbilo. Chci to zopakovat. Vážně skvělý. Fakt.“

„Zábava.“

RNDr. Bc. Ivana Čapková
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Projekt Naše třída
Tento projekt se týká všech žáků tříd druhého stupně. Jedná se o projekt, jehož účelem je vyvolat v žácích soutěživost a snahu 
zlepšit své pracovní prostředí ve třídách.

Nápad vznikl již minulý rok, kdy se tato soutěž konala poprvé. Proto už třídy druhého stupně s výjimkou žáků šestých tříd znají 
pravidla. Ta jsou taková, že vybraní zástupci třídy obchází bodované třídy a udělují body od 0 do 10 podle svého uvážení. Dbá se 
při tom na tyto věci: čistá podlaha, výzdoba třídy, čistota zdí, svěžest vzduchu, vzhled květin, odpadky uložené v koši, ne mimo něj, 
pořádek na parapetu a po čase vyučování ještě na zvednuté židle, pořádek na lavici a smazané tabule.

Dotací pro tuto soutěž je aktuálně deset tisíc korun českých, jež se rozdělí mezi prvních pět tříd. Pokud se projeví zájem žáků o pro-
jekt, školní rada bude hlasovat o zvýšení dotace. Již minulý rok zvedla dotaci tak, že každá třída dostala nějakou odměnu za snahu. 
Minulý rok je důkazem, že se žáci začali starat o svou třídu, když k tomu měli nějaký důvod. Projekt je pořádán zástupkyní ředitelky 
školy paní Čapkovou a všemi zástupci tříd:
6. A Marek Daniel a Julie Němečková
6. B Lucie Mejtská a Amélie Zlesáková
6. C Markéta Doležalová a Jakub Jetelina
7. A Johana Regentová a Ellen Musilová
7. B Martin Szántó a Jan Zuzánek
7. C Vojta Bulan a Teodor Schinko
8. A Jan Barnáš
8. B Daniel Roesel a Marek Stojanovič
9. A Denis Šoun a Michal Šmergl 
9. B Emílie Petrášková a Zuzana Marešová

Denis Šoun z 9. A
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Zase v lavici... anebo ne?
Creativity in the Classroom

V rámci programu Erasmus plus – mobility, jsem se hned první den prázd-
nin vydala do míst, která by chtěl poznat téměř každý student. Hommer-
ton College, jedna z 32 kolejí proslulé Cambridge University, se mi stala 
dočasným domovem a já jsem se opět ocitla ne před katedrou, ale za ní, 
a to jen pomyslně, protože v kreativní třídě žádné katedry nejsou. Jako 
účastník kurzu kreativního učení zaměřeného především na teenagery  
a mladé dospělé jsem se dozvěděla nepřeberné množství nových infor-
mací z oblasti pedagogiky i psychologie, o které se moc ráda podělím  
s kolegy a ve stručnější formě i s vámi.

Náš hlavní program byl veden Chazem Pugliesem, který je na poli krea-
tivního učení mezinárodně uznávaným odborníkem a je autorem nebo 
spoluautorem mnoha knih a článků. Práce s ním byla výzva pro všech-
ny, protože kreativní učení neznamená vzít děti na hodinu do parku, ale 
jednoduše řečeno z minima vytěžit maximum. How would you milk the 
idea? V překladu Jak byste ten nápad „vydojili“?, byla otázka, která plula 
nad našimi hlavami i několikrát za den. A teď přemýšlejme, drazí spolužáci.

Bylo nás osmnáct a přijeli jsme z celého světa. Nebyli jsme všichni učitelé a naši studenti pochází z různých druhů a typů škol  
i prostředí. A tak se například setkala dvacetiletá blond Darja z Moskvy vlastnící jazykovou školu s profesory ze středních škol na 
Slovensku a v Belgii. „Chic“ dámy v nejlepším věku, pro které je angličtina rodným jazykem, a přesto mají každá úplně jiný akcent 
a dohromady desítku různých profesí, poznaly tmavookou Marii Elis, učitelku malých brazilských školáků, a kurz spojil i českou lek-
torku a překladatelku Míšu s Polkou Anjou z mateřinky. Celkem deset různých zemí, školních systémů a kulturních odlišností. Naše 
nápady a zkušenosti do sebe narážely i se splétaly ve spoustě drobných aktivit a cvičení.

Zahrnovaly využití různých druhů materiálů – zvukových, vizuálních i textů, a to nejen těch literárních, protože i úplně nudná učeb-
nice může být zdrojem nových myšlenek a přesahů. Je jen třeba o nich přemýšlet. Nejzajímavější strategií kreativity je ale jednodu-
chost. Obyčejný papír a tužka může být skvělým nástrojem k aktivizaci i výuce téměř čehokoliv. Univerzální návod ale neexistuje. 
Teorie mnohočetných inteligencí prof. H. Gardnera definuje inteligenci člověka jako osobitý mix osmi různých druhů inteligence 
(např.logicko-matematické, lingvistické, vizuálně-prostorové, pohybové aj.), z nichž každá vede k jinému druhu učení. Proto je třeba 
dát prostor co největšímu spektru aktivit, které na tyto jednotlivé druhy inteligence cílí. Mohou to být metody zahrnující dramati-
zaci, pohyb, kreslení, psaní za použití levé hemisféry – možnosti jsou téměř nekonečné.

Na hlavní kurz navazovaly různé workshopy, přednášky a kulturní program (min. 41 hodin týdně), který účastníkům pomáhal vcítit 
se do okolí i mentality velkého národa, jehož jazyk je dnes nepostradatelným komunikačním prostředkem spojujícím lidi ze všech 
míst našeho zakulaceného světa.

Díky za tuto příležitost profesního i osobního rozvoje, která mi opět otevřela oči dokořán a potvrdila i to, co už vím ze své dlouholeté 
praxe.

Mgr. Daniela Lisová

Erasmus +
Během celého školního roku probíhá na naší škole projekt „Jazyky 
cesta k porozumění“, v rámci kterého mají naši učitelé příležitost 
vyjet do zahraničí. V průběhu letních měsíců vycestovali na meto-
dologické kurzy vyučující angličtiny – paní učitelka Lisová a Bursíko-
vá a paní učitelka Vágnerová za učitele španělštiny. Jaké zkušenosti zde načerpaly, se můžete dočíst na této a další stránce.

Těší nás, že naši učitelé mají příležitost nadále se vzdělávat nejen v kurzech pořádaných v České republice, ale mají příležitost na-
čerpat novou inspiraci i v zahraničí. Je to pro ně určitě velká motivace pro další práci ve výuce.

   RNDr. Bc. Ivana Čapková
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Kurz Creative Teaching for Secondary Teachers
V rámci programu Erasmus + jsem se zúčastnila kurzu Creative Teaching for Secondary Teachers na jazykové škole v Oxfordu, na 
Lake School. Kurz byl čtrnáctidenní se 46 hodinami výuky. Ve skupině jsme byli zástupci z několika zemí, všichni jsme byli učitelé 
buď na druhém stupni základní školy, nebo na střední škole v České republice, Finsku, Francii, Polsku nebo Turecku.

Výuka byla rozdělena do několika částí – tvůrčí psaní, kritické čtení, používání filmu a písniček v hodinách, výuka ustálených spoje-
ní. Naše lektorka samozřejmě nezapomněla na frázová slovesa, která jsou u Angličanů tak oblíbená. Kurz byl velmi přínosný nejen 
z metodického hlediska, ale také z jazykového, protože naše lektorka vše probírala na pro nás zajímavém materiálu. Musím přiznat, 
že kurz byl pro mě velmi přínosný, protože mě oboha-
til nejen o nové nápady z oblasti metodiky a z jazykové 
oblasti, ale také z kulturního a společenského hlediska. 

Škola pro nás zorganizovala prohlídky památek nejen 
v Oxfordu, ale i v jeho okolí. Díky našemu průvodci jsme 
se dozvěděli mnoho zajímavého o památkách, ale také  
o životě v Anglii, o věcech, o kterých se v novinách člo-
věk nedočte. Další velmi důležitou součástí byl tzv. „soci-
alising“, to znamená večerní návštěvy historických barů 
a „pubů“, kudy kráčely dějiny. Dozvěděli jsme se tam 
mnoho nejen o Velké Británii, ale i o zemích mých „do-
časných kolegů“. 

Tento kurz víc než splnil mé očekávání. Naplnil mě tou-
hou učit lépe, pestřeji a radostněji. A já vím, že to bylo 
nejen výbornou lektorkou a dobře vedeným kurzem, ale 
i tím, že jsme měli možnost prožívat „anglickou realitu“ 
na vlastní kůži. 

PhDr. Dana Bursíková

Španělština pro učitele v Toledu – městě tří kultur, 
městě velké tolerance
V rámci projektu Erasmus + jsem měla na přelomu června a července možnost strávit dva týdny v Toledu, městě, kde v minulosti 
žily společně v míru různé kultury a náboženství a kde je dosud cítit při procházkách úzkými uličkami magická atmosféra místa. Vy-
brala jsem si kurz, který organizovala Fundación de Castilla La Mancha společně s Facultad de Humanidades. Šlo o kurz pro učitele 
španělštiny, který zahrnoval výuku nových trendů ve výuce španělštiny a výuku jazyka na úrovni C2. Měla jsem možnost dva týdny 
nasávat hispánskou atmosféru, vstřícnost, vřelost a dobrou náladu a zároveň si přivézt spoustu nových nápadů na výuku – zábavné 
procvičování gramatiky, práci s písničkou a videem, práci s pohádkou a komiksem, práci s dialogem čteným i poslouchaným a spous-
tu dalších.  Už se těším, až všechny nápady a materiály budu moci použít a doufám, že stejně nadšené budou i děti.

Kurz byl perfektně zorganizován a veden, obsahoval 
mnoho konkrétních cenných informací, ale zároveň ne-
postrádal španělskou lehkost, nadhled a humor. Kurz do-
provázel bohatý kulturní program – prohlídku města s prů-
vodcem, prohlídku katedrály, kurzy flamenca, ochutnávku 
španělských „tapas“ při zahajovacím večírku atd. Hodiny 
pod vedením učitelek metodiky a didaktiky Juany a Natalie 
a učitelky jazyka Luisy pro mě byly velkým přínosem.

Také na mě zapůsobilo setkání s kolegyněmi z Číny, Alžíru 
a Egypta. Během těchto dvou týdnů jsme často probíra-
ly naše zkušenosti ze škol týkající se výuky, ale také řešení 
různých konfliktních situací ve školním prostředí.

Cítím velké obohacení, co se týče mé schopnosti jazyk po-
užívat a zároveň předávat dál, ale také načerpáním špa-
nělské dobré nálady a vstřícnosti, kterou budu v každém 
případě šířit po celé škole jak mezi studenty, tak mezi kole-
gy. Pro kolegy španělštináře mám na konec září připravený 
seminář na sdílení všech poznatků, informací a materiálů.

Mgr. Petra Vágnerová
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Pro děti v prvních třídách je vždy důležité 
navázat mezi sebou pěkné vztahy, najít si 
kamarády i naučit se respektovat ostatní 
ve skupině. Proto 1. A vyrazila 6. 10. 2017 
do Krkonoš na adaptační seznamovací 
kurz. Účastnily se nejen děti. Do Benecka 
na celý víkend vyrazili i jejich rodiče a sou-
rozenci.

Ačkoli počasí příliš nepřálo, hotel Žalý po-
skytl příjemné zázemí pro mnoho aktivit, 
které naplánoval i organizoval zkušený lek-
tor Tomáš Petr  z agentury Pragotourplus. 
Večerní aktivity a hry prolomily úspěšně 
ledy a zahnaly  zbytky ostýchavosti. První 
večeře naznačila, že víkendový pobyt bude 
i po jídelní stránce pohodovým. 

První  venkovní hry byly zaměřené na zlep-
šování důvěry dětí . Ulička důvěry i zvedá-
ní k nebesům ukázaly, jak  je důležité, aby 
děti důvěřovaly svým rodičům i učitelům, 
a že to pro ně ani není problém.  Pohybové 
hry jako krabí fotbal či prstýnek podpoři-
ly nejen soutěživost, ale i schopnost při-
jmout porážku týmu.  Hra K+P zaměřená 
na slovní zásobu odhalila, jak jsou děti vší-
mavé  a kreativní. Při výletu na rozhlednu 
Žalý děti mohly obdivovat krásy Krkonoš, 
sledovat podzimní přírodu či v „kolíčkové“ 
hře za pochodu připnout prádelní kolí-

ček nenápadně rodičům, kamarádům  
nebo i  paní učitelce na bundu, což by 
ve škole určitě nebyla taková legrace 
jako v lese. Většiny her se zúčastnili i ro-
diče, někdy v družstvech rodiče versus 
děti.  Děti tak měly možnost naučit se 
od svých rodičů týmové práci a poznat 
toho pravého týmového ducha.

Poslední den všichni sehráli čtyři im-
provizovaná pohádková představení 
s bohatou výpravou, neboť místní dět-
ský koutek byl doslova pokladnicí re-
kvizit. Každá pohádka byla zakončena 
hlasitým a zaslouženým potleskem.  Po 
posledním společném obědě se rodiny 
rozjely domů.

Dětem víkend přinesl mnoho společ-
ných zážitků. Některé hry, které se na-
učily, nám budou ještě dlouho zpestřo-
vat i běžné vyučování.  

Mgr. Venuše Souralová

Seznamovací víkend pro děti z 1. A s rodiči
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Tatínkům 1. B ze srdce
„Proč se dělá všechno pro ma-
minky a pro tatínky nic?“ zazně-
la před časem otázka na jedné 
školní akci. Při předčítání z knihy 
Zdeňka Svěráka „Tatínku, ta se 
ti povedla“ a při společném po-
vídání s dětmi o rodině, mě na-
padla myšlenka uspořádat pro 
tatínky ke Svátku otců, který 
je vždy třetí červnovou neděli, 
malou třídní akademii s dárkem. 
Nejprve dostaly děti a také tatín-
ci úkol vymyslet pohádku. Další 
činnosti byly již tajné. Děti své 
pohádky ilustrovaly, napsaly vě-
nování a potom je také svázaly 
japonskou vazbou do malé knihy 
a dárek byl na světě. 

Ještě bylo potřeba připravit 
vystoupení a způsob předání 
dárku. Nechyběl lidový taneček, 
písničky a básničky o tatíncích a také každý představil svého tatínka jménem a řekl, co rád 

dělá. Při básničce „Ze všeho mám nejraději, když se máma s tátou smějí, mám je rád a oni mě, patříme si vzájemně,“ se děti roze-
běhly ke svým tatínkům a předaly dárek, který byl opravdu ze srdce.

Přátelské odpoledne ještě pokračovalo ve třídě, kde jsme si všichni společně popovídali a bohatě se občerstvili.

Mgr. Eva Krutilková 
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Jarmark ve školní družině
Ve školní družině už po páté proběhne předvánoční Jarmark. Děti ze všech oddělení ŠD vyrábí záložky, obrázky, šperky, věnečky, 
svícny, svíčky, ozdoby a další drobné dekorace. K výrobě se svým umem přidávají i někteří pedagogové. Všechny tyto drobné dárky 
potom děti prodávají v den Jarmarku na půdě školy. Vy, rodiče, máte také možnost nákupu dárků pro své blízké. Výtěžek z Jarmarku 
je vždy věnován na charitativní účely. V minulosti jsme přispívali psímu útulku, dívce s nemocí motýlích křídel, kočičímu útulku, 
Jakubovi Navarovi … Letos chceme přispět opět už našemu Jakubovi a seniorům z domova důchodců Sulická. Zatím každý Jarmark 
byl velmi úspěšný. Prodalo se mnoho výrobků v cenové relaci od 5 Kč výše, a přesto se po odečtení nákladů mohlo darovat okolo 
10 000 Kč. A to díky Vašim šikovným dětem, které se tímto způsobem výtvarně zabavily, a Vám všem dospělým, kteří jste svými 
nákupy podpořili naši snahu někomu pomoci. Letošní Jarmark ŠD se bude konat opět ke konci roku, a to v úterý 28. listopadu 2017.

Těšíme se na Vaši návštěvu

Vychovatelky ŠD
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30 let DPS Rolnička – Praha 12
Motto 1 – Chodit zpívat, nebo chodit si zazpívat?

Když jsem před pěti lety psal několik článků na téma 25 let Rolničky – a jeden z nich byl také do Ja-
zyka, možná si ho někteří pamatujete – netušil jsem, jak rychle uplyne pět let naší sborové činnosti 
a číslovka v nadpisu se změní na třicítku.

Začněme tedy hodně podobně: asi to vypadá neuvěřitelně, zvláště pak pro některé členy sboru, ale 
je to opravdu tak – v letošním roce Rolnička oslaví 30 let od svého vzniku. Říká se, že je užitečnější 
dívat se dopředu, abychom věděli, kam jdeme a jestli už se blížíme tam, kam chceme dojít. Ale určitě 
je dobré se občas také ohlédnout a připomenout si, odkud a kudy jsme šli. V našem případě je to, 
zdá se, celkem jednoduché – cesta Rolničky začala a od roku 1988 byla nepřetržitě spojena s naší 

školou, i když jsme jako „školní“ sbor nepůsobili. Za těch 30 let ve sboru zpívalo téměř 490 dětí, na repertoáru jsme měli několik 
stovek skladeb a společně jsme prošli více než 480 koncertů, vystoupení, festivalů, nahrávání a dalších akcí, jako jsou třeba spo-
lečné výlety, zimní i letní tábory, společné návštěvy koncertů a další. Jediné, co se po celou dobu existence Rolničky nezměnilo, je 
vedoucí .

V současnosti má Rolnička více než 20 členů a nově přijaté děti nastupují přímo do hlavního sboru, kde se i s pomocí starších členů 
naučí vše potřebné a zároveň se stávají platnými členy sboru.

Kromě dětí z PJZŠ Horáčkova, které tvoří asi polovinu sboru, dojíždějí na Rolničku děti prakticky z celé Prahy i mimopražské. Hodně 
členů si pak ještě sborové zkoušky nastavuje o další jednu či dvě hodiny sólového zpěvu. Mnoho bývalých členů Rolničky se po 
odchodu ze sboru hudbě věnuje i dále, ať už v jiných amatérských či profesionálních tělesech nebo na hudební konzervatoři, pro 
některé se zpěv stal jejich profesí.

Co zpíváme ...
Sborový repertoár by asi nejlépe popsalo naše druhé motto: Jsme exoti, víme o tom a nehodláme na tom nic měnit. 
Před delším časem jsme totiž byli na soutěžích poučeni o tom, že řádný dětský sbor se musí věnovat vážnému a hod-
notnému repertoáru, a to, co zpíváme my, si máme zpívat někde stranou. O něco později, když nás právě díky reperto-
áru na jiné přehlídce – ovšem v dobrém – označili za exoty, vzniklo naše druhé heslo, kterým se stále (úspěšně) řídíme. 
Hlavní zaměření sboru je na lidové písně, české i jiných národů, zpívané vždy v původním jazyce. Kromě toho máme na repertoáru 
i chrámovou a církevní hudbu, spirituály, v poslední době i umělé písně, folk, různé hudební žertíky, sólisté pak i populární hudbu 
hlavně 1. poloviny 20. století, muzikály, jazz a podobně. Malý průřez tím, co zpíváme, najdete na našich sborových stránkách, kde 
je i řada písniček ke stažení.

Kronika mimořádných akcí DPS Rolnička za posledních pět let:
V roce 2012/2013 jsme se zúčastnili mezinárodního divadelního projektu Krabat – účinkovali jsme v německo-polsko-českém di-
vadelním představení a někteří členové sboru se podíleli i na organizace celého projektu. V roce 2013/2014 jsme se poprvé zú-
častnili mezinárodního hudebního festivalu duchovní hudby Musica Sacra na zámku Kozel. V roce 2014/2015 jsme přijali pozvání 
do hudební soutěže Allegro 2015, ve které jsme získali dvakrát první místo – v kategorii sborů a v kategorii sólový zpěv. V červnu 
2015 jsme byli pozváni velvyslanectvím USA na oficiální oslavy Dne nezávislosti a měli jsme tu čest zahajovat ceremoniál českou 
státní hymnou. V prosinci 2016 jsme na našem vánočním koncertě „vypustili do světa“ knížku Padavka a bezva pes, kterou napsala 
paní Hermína Franková a pro kterou jsme se stali předlohou i hlavní postavou. Rok 2016/2017 nás zavedl i na samostatný koncert 
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a školní rok jsme kromě obvyklého závěrečného koncertu zakončili nahráváním písničky 
s Michalem Davidem – klip pro CK Exim Tours – poslechnout si ho můžete přímo na stránkách Mango Klubu. V roce 2015 nahrá-
la samostatné sólové CD jedna z Rolniček – Bára, kterou jste někteří určitě slyšeli zpívat na posledních třech školních plesech. 
V letošním školním roce nás čeká koncertní zájezd do Chorvatska s několika samostatnými koncerty i společnými vystoupeními 
s dalšími tělesy a hlavně se samostatným blokem na „Festivalu dalmatinskih klapa“ v chorvatském Omiši, kam jsme byli pozváni 
jako první zahraniční dětský sbor ve více než padesátileté historii festivalu.

Co ještě ...
Práce ve sboru však nejsou jenom zkoušky, nacvičování písniček a vystoupení. Patří sem i více či méně pravidelné víkendové výlety 
do okolí Prahy, společné návštěvy koncertů (případně i s rodiči). Alespoň dvakrát do roka se vydáváme na čtyřdenní výjezd do Teplic 
nad Metují, který se v posledních letech trochu proměnil na fotoškolu na pokračování, pro zájemce je zorganizován pobyt na ho-
rách během jarních prázdnin a 18denní tábor na začátku letních prázdnin.

Těžko by bylo popisovat všechny akce, kterých jsme se zúčastnili, všechny současné aktivity a celý repertoár. Žádná čísla a seznamy 
ale nemohou vyvážit některé okamžiky. Třeba když po celkem náročném zpívacím dopoledni stojí sbor před vchodem do Parla-
mentu ČR a za asistence přihlížející a občas i aktivně se účastnící Policie ČR opakuje znovu celý koncert pro náhodně procházející 
dav a odmítá vzít na vědomí, že už bychom asi měli jít domů J Občas se stává, že zkouška už dávno skončila a všichni by už měli 
být doma, ale sbor se dožaduje pokračování. Možná to tak vypadá, ale není to pohádka ani přikrášlená skutečnost, to je zkrátka 
Rolnička a je to i ono důležité slovíčko si v řádku pod nadpisem. Ostatně, přesvědčit se můžete sami – na dálku na našich strán-
kách www.rolnickapraha12.cz nebo zblízka přímo na našich zkouškách v pondělí a ve středu od 16.15 do 17.30 hodin ve škole  
v knihovně.

Bez čeho by to nešlo ...
Žádný sbor ovšem nemůže pracovat, 1) nemá-li za co a 2) nemá-li kde. Co se prvního bodu týče, děkujeme všem, kteří nám jakkoliv 
vypomáhají v dobách, kdy to nejvíce potřebujeme. Co se druhého bodu týče, patří naše velké poděkování vedení První jazykové 
základní školy v Praze 4, Horáčkova 1100, neboť nám umožňuje využívat pro sborovou činnost školní prostory již od založení sboru. 
Tímto má „na svědomí“ i to, že můžeme letos společně oslavit už 30 let od počátku Rolničky. Děkujeme.

Dan Martin Gerych
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Vánoční koncert 18. 12. 2017
Letošní předvánoční koncert ke 30. výročí sboru se bude konat v pondělí 18. prosince 2017 od 17.30 hodin v naší školní jídelně. 
Vstupenky na koncert si můžete již teď rezervovat na sborových zkouškách nebo na e-mailové adrese 30let@rolnickapraha12.cz

Více o koncertě najdete zanedlouho na facebookové stránce facebook.com/www.rolnickapraha12.cz

Dan Martin Gerych




