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Hlaholský občasník

Milí Hlaholáci a Hlaholačky,
hned v úvodu bychom vám rádi oznámili, že naše sestra Táňa Fulajtárová byla zvolena členkou oblastního výboru pro Prahu 

a Střední Čechy Unie českých pěveckých sborů, členství ochotně přijala, a my jí touto cestou srdečně blahopřejeme! 

Výbor se na základě ankety usnesl, že letos půjdeme do akce Pražská muzejní noc, která se koná v sobotu 12. června. 

Doufáme, že účast bude hojná a spolupráce svorná  K této příležitosti plánujeme vypracování krátkého letáčku pro návštěvníky, 

kde budou popisky alespoň některých exponátů, vystavovaných v hlaholském muzeu. Prosíme ty z vás, kdo znají historii těchto 

exponátů, nějaké zajímavosti, maličkosti, prostě cokoliv, co by se dalo použít, aby dali vědět Jarce a Šárce, které mají tvorbu letáčku 

na svých bedrech. Děkujeme předem! 

Narozeniny slaví: 
Michal Steininger 2.3.

Douglas Lee Jackson 5.3.

Marie Polmanová 10.3.

Lenka Bartoňová12.3. 

Pavla Hauptová 18.3.

Představujeme …

Eva Cmundová – správce místností

Jak dlouho jsi členkou Hlaholu? Bez dvou měsíců 14 let.
Tvé povolání? Důchodkyně, dříve ekonomicko – právní metodik 
v peněžním ústavu.
Máš nějaké koníčky kromě zpěvu? Lyžování, ve volných 
chvílích sudoku.
Co považuješ za svůj největší životní úspěch? Podle chování 
vnoučat úspěšně zvládnutá role babičky.
Co tě dokáže vytočit? Vandalismus, bezohlednost, prosazování 
názorů a požadavků bez promyšlení důsledků.
Kdo je tvůj oblíbený skladatel? Antonín Dvořák, 
(Novosvětská), Bedřich Smetana (Má Vlast).
Na jaký zážitek s Hlaholem nejraději vzpomínáš?
Nezapomenutelné zážitky na soustředění po přijetí do sboru.

Andreas Weber – pokladník

Jak dlouho jsi členem Hlaholu? Do Hlaholu jsem 
byl přijat v lednu 2005, mám tedy pětileté výročí. 
Tvé povolání? Tlumočím a překládám němčinu a češtinu. 
Máš nějaké koníčky kromě zpěvu? Cestování, pokud stačí 
čas. 
Co Tě dokáže vytočit? Hrubost v chování a v řeči. 
Kdo je Tvůj oblíbený skladatel? Steve Reich.
Na jaký zážitek s Hlaholem nejraději vzpomínáš? Koncert 
v Litoměřicích se Stanislavem Předotou (2005), Miserere od 
E. T. A. Hoffmana (2006), koncert v Chebu (2007), vánoční 
koncert ve Zvoli (2009).

Hudební výročí 

v březnu:
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1875, 7.3. RAVEL, Maurice : 135 let od narození 

francouzského  skladatele

1910, 10.3. REINECKE, Carl Heinrich Carsten : 100 let od 

narození německého skladatele, klavíristy a dirigenta

1995, 10.3. TUČNÝ, Michal: 15 let od úmrtí českého 

zpěváka

1860, 13.3. WOLF, Hugo: 150 let od narození rakouského 

skladatele

1925, 16.3. ŽELEZNÝ, Lubomír: 85 let od narození českého 

skladatele

1875, 17.3. LAUB, Ferdinand : 135 let od úmrtí českého 

houslisty

1685, 21.3. BACH, Johann Sebastian : 325 let od narození 

německého  skladatele a varhaníka

1900, 21.3. KLECKI, Paul: 110 let od narození švýcarského 

dirigenta a skladatele polského původu

1910, 22.3. HAKEN, Eduard: 100 let od narození českého 

pěvce

1995, 28.3. HOSTOMSKÁ, Anna: 15 let od úmrtí české 

hudební publicistky

Slavnostní velikonoční varhanní koncert

Datum konání: 31.3.

Čas: 19:00 hod

Místo: kostel sv. Martina ve zdi, Martinská 8, Praha 1

Účinkují: 

Prof. Otomar Kvěch - varhany

Ada Slivanská - housle

Miloslava Fousková – soprán

Program:

W. A. Mozart J. S. Bach, A. Vivaldi, J. K. Kuchař, 

G. F .Händel, aj. 

Předprodej Ticketportal (www.ticketportal.cz)

Kam ve volném čase:


