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I. 

Spolek 

 
Spolek rodičů a přátel dětského pěveckého sboru Rolnička Praha (dále jen Spolek)  

byl založen pod názvem Sdružení rodičů a přátel dětského pěveckého sboru Rolnička dne  

5. 10. 1990. Změna názvu a transformace na Spolek proběhla k 15. 3. 2015.  

 

Účelem spolku je práce s dětmi a mládeží ve volném čase, a to zejména všestranná  

podpora dětského pěveckého sboru Rolnička Praha. Spolek dosahuje naplňování svého účelu  

především poskytováním podpory a pomoci všem oddělením dětského pěveckého sboru  

Rolnička Praha, a to hlavně v oblasti organizační a hospodářské. Cílem je umožnit dětem 

a mládeži kvalitní trávení volného času a rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti po stránce 

hudební i nehudební. 

 

 Sbor Rolnička pracuje od září 2017 ve zkušebně v Praze 1, Senovážné náměstí 23, 

v objektu SMOSK. Vysoké nájemné bylo dotováno z grantů Hlavního města Prahy 

a Ministerstva školství v oblasti volného času dětí a mládeže. 

 

 Veškerá činnost Spolku a sboru Rolnička byla i v roce 2021 významně narušena 

pandemií covid-19 a hygienicko-epidemiologickými opatřeními vlády, která z ní vyplývala. 

  

Počet členů v prosinci 2021: 129 (jsou to rodiče členů koncertního sboru a přátelé 

sboru)  

 

Výbor Spolku:  

předsedkyně: Šárka Valinová  

jednatelka: Ing. Hana Virglerová  

hospodářka: Ing. Helena Valášková  

sbormistr: Karel Virgler  

členka výboru: Simona Horáková 

 

Kontrolní komise:  

předsedkyně: Mgr. Kateřina Fimbingerová   

členka: Vladimíra Kopřivová 

členka: Jitka Müllerová 

 

Počet dětí ve sboru Rolnička Praha    v prosinci 2021:  

Přípravná oddělení P         . . . . . .       17 

Přípravná oddělení M        . . . . . .  23 

Přípravná oddělení K       . . . . . .    29 

Doplňovací sbor D     . . . . . .    31 

Koncertní sbor Rolnička . . . . . .    45 

Mužský sbor   . . . . . .     17 

Celkem                                     . . . . . .          162 
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II. 

Činnost v roce 2021 
 

Veškerá činnost Spolku a sboru Rolnička byla i v roce 2021 významně narušena 

pandemií covid-19 a hygienicko-epidemiologickými opatřeními vlády, která z ní vyplývala. 

 

Od začátku ledna do konce května pokračovalo přerušení činnosti kvůli pandemii 

covid-19. Zkoušky sborů nemohly probíhat.  Místo nich děti z doplňovacího a přípravných 

sborů stále dostávaly každý týden videopořady s nácvikem písní a základy hudební teorie 

zábavnou formou. Hlavní sbor pod vedením Karla Virglera pokračoval ve zkouškách online 

podle hlasových skupin (soprány, alty, barytony). Mužský sbor takto pracoval pod vedením 

Matěje Chvojky. Kromě procvičování repertoáru byly obsahem online zkoušek i ukázky 

z dějin vokální hudby a nácvik hudebních intervalů a zpěvu z not. 

 Prezenční činnost mohla začít koncem května. Nejprve to byly 3 vycházky do přírody, 

spojené se zopakováním několika písní. Hlavní sbor putoval pěšky po Posázavské stezce, 

mladší oddělení měla po jednotlivých skupinách výlety na pražská hřiště, kde jsme připravili 

soutěživé hry. Děti ze všech oddělení i jejich rodiče tuto aktivitu velmi uvítali. Děti navázaly 

na svá dřívější přátelství a obnovily svůj zájem o činnost ve sboru.  

V červnu probíhaly normální zkoušky sboru. Na poslední zkoušky mladších oddělení 

jsme pozvali i rodiče. Děti jim zazpívaly aspoň několik písniček, které se za 3 zkoušky 

naučily. Hlavní a Mužský sbor připravily vystoupení ve Vojanových sadech na Praze 1.  

Počet dětí, které po covidu nastoupily, klesl na 140, chodit přestaly zejména nejmladší děti. 

Letní soustředění v Horní Vysoké proběhlo bez problémů. Zúčastnilo se ho 80 starších 

dětí na 15 dní a 28 mladších dětí na 8 dní.  

V září 2021 sbormistři vzhledem k nejisté situaci nedělali nábor ve školách. Nedělali 

jsme konkurz a pozvali nové děti přímo na zkoušky. Počet dětí stoupl na 170.  Celé období do 

prosince 2021 charakterizovala velká nejistota, zda nebude činnost opět přerušena a zda se 

budou moci konat adventní koncerty. Nakonec vše dobře dopadlo, jen z důvodu této nejistoty 

opět několik dětí odpadlo. V prosinci jich tak bylo 162. 

Na letním soustředění vznikl smíšený sbor spojením Mužského sboru a nejstarších 

dívek. Tento sbor pracoval z 50% samostatně a v listopadu nás úspěšně reprezentoval na 

festivalu Mezzochori Hradec Králové. Po festivalu se dívky vrátily naplno zpět do dětského 

sboru. V listopadu a v prosinci se obnovilo konání tradičních předvánočních koncertů 

a vystoupení. Vzhledem k nižšímu počtu dětí se koncert všech oddělení konal v kostele 

sv. Šimona a Judy v Praze 1. Hlavní a Mužský sbor měly další 3 samostatné koncerty. 

Kurzovné v lednu jsme díky poskytnuté dotaci snížili na 900 Kč a ponechali jsme ho 

jako dobrovolné. Kurzovné od září už bylo v normální výši 1500 Kč. Pronajímatel zkušebny 

nám na naši žádost snížil na 8 měsíců (za dobu, kdy jsme nemohli zkoušet) nájemné na 

polovinu. Významnou část nájemného pokryly dotace Hlavního města Prahy a Ministerstva 

školství v oblasti volného času dětí a mládeže. Díky tomu jsme zkušebnu udrželi. 

 

 



 
4 

 

III. 

 

Koncertní činnost v roce 2021 

 
 V první polovině roku se nemohly konat žádné koncertní a zájezdové akce.   

 

19. 6.     80. koncert cyklu Rolnička zpívá pro své přátele a pro radost ve Dvořákově síni 

Rudolfina – opět zrušeno, odloženo. Pro rodiče mladších dětí byl koncert nahrazen 

vystoupeními dětí ve zkušebně – celkem 5 vystoupení v době zkoušek. 

24. 6.      Neveřejný krátký koncert Hlavního a Mužského sboru ve Vojanových sadech, 

Praha 1. 

22. 8.      Koncert v kostele v Levíně v rámci letního soustředění sboru. 

3. 9.     Koncert na konci léta v kostele Bratrské jednoty baptistů, Praha 3. 

17. 10.    Doplňovací sbor byl přihlášen na přehlídku Nipos- Artama Praha, zrušeno kvůli 

objevení covidu ve sboru D den před přehlídkou. 

17.11.     Zájezd Smíšeného sboru Rolničky na festival Mezzochori, Hradec Králové. 

25.11.      Rozsvícení vánočního stromu na náměstí Brumlovka, Praha 4. 

28.11.     Rozsvícení vánočního stromu na Vypichu, Praha 6. 

6.12.       Adventní koncert pro seniory Praha 10 v Divadle Mana, Praha 10 – Vršovice 

ve spolupráci se Seniory Praha 10. 

9.12.        Adventní koncert „Nové hvězdy nové světlo“ v kostele sv. Petra Na Poříčí, Praha 1 

ve spolupráci s firmou PragaBuilding a PHEDCS. 

11.12.      Vystoupení oddělení D a MP na Dvorečku v kostele u Baptistů, Praha 3. 

14.12.     Adventní gala koncert Hlavního a Mužského sboru v Zrcadlové kapli Klementina, 

Praha 1 (koncert se konal s podporou grantu Praha 1). 

15.12.     Vystoupení Doplňovacího sboru na přehlídce Václavské Vánoce na Václavském 

náměstí, Praha 1. 

19.12.     80. koncert cyklu Rolnička zpívá pro své přátele a pro radost. V kostele sv. Šimona 

a Judy, Praha 1, vystoupila všechna oddělení Rolničky (koncert se konal s podporou 

grantu Praha 1). 
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IV. 

 

Údaje o dotacích od orgánů státní správy a samosprávy v r. 2021 
 

Poskytovatel dotace  Účel dotace Přidělená  

částka  

Čerpáno Vráceno 

 

Grant Ministerstva školství, mládeže 

a tělovýchovy 

Pronájem 

zkušebny 

 

190 000 

 

190 000 

 

0 

Letní tábor 80 000 80 000 0 

Grant Magistrátu hl. m. Prahy  

v oblasti volného času dětí 

a mládeže  

Pronájem 

zkušebny 

 

115 561 

 

111 118 

 

4 373 

 

Grant Městské části Praha 1 

Slavnostní 

koncerty 

 

30 000 

 

30 000 

 

0 

 
Poznámky: 

Grant MHMP v oblasti volného času bylo možno čerpat pouze do konce dubna 2021. Nebyl dočerpán 

z důvodu snížení nájemného v 1. pololetí. 

 

V. 

 

Přehled o nákladech a výnosech akcí 
 

Střediska:  

(grantové akce) 

Náklady:  Příjmy  

(včetně  

grantů  

a darů):  

Z grantu  

hrazeno:  

Poskytovatel grantu:  

Provoz zkušebny a sboru 

vč. práce sbormistrů 

a klavíristů, materiálu aj. 

 

 

709 756 

 

 

709 756 

 

190 000 

111 118 

 

MŠMT – děti a mládež 

MHMP - volný čas  

Letní tábor sboru 

Rolnička  699 557 699 557 

 

80 000 

 

MŠMT – děti a mládež 

Slavnostní koncerty 82 277 81 850 30 000 MČ Praha 1  

Hlavní pokladna:     

Menší koncerty a akce, 

provoz Spolku 

34 918 80 308   

Dary celkem  

(včetně darů na akce) 

 82 609   

Přijaté členské příspěvky  64 800   

Celkem za rok 2021: 1 526 508 1 547 495*  * toto není součet 

předchozích částek 
 

Náklady hlavní pokladny:  

členství v Unii českých pěveckých sborů, bankovní poplatky, Koncert na konci léta a další 

menší koncerty, úhrada schodku grantových akcí.  
 

Příjmy hlavní pokladny:  

členské příspěvky ve výši 800 Kč, výdělečná vystoupení sboru, dary na činnost sboru, 

pronájmy zkušebny. Část darů je započítána v grantových akcích, zde uvádíme celou částku. 


