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Narozeniny slaví: 

Michal Steininger  2.3.

Douglas Lee Jackson  5.3.

Lenka Bartoňová  12.3.

Pavla Hauptová  18.3.

 z Magistrátu hl. m. Prahy jsme obdrželi grant ve výši 80.000 Kč

 u Městské části Praha 1 byla podána žádost o grant na kulturu a na restauraci lunety a malých obrázků pod střechou

Milí Hlaholáci a Hlaholačky,

Představujeme:

Tvé povolání? Původně pedagog. Změna je ţivot, a tak 

od podzimu zkouším roli manaţera kvality  sociálních 

sluţeb.

Máš nějaké koníčky kromě zpěvu? Koníčkem se mi 

stala rodina, ale stíhám i cykloturistiku, nordic walking, 

četbu a příleţitostně roli herečky, reţisérky či jiné 

potřebné komediantské role v uměleckém tělese Sestry 

Novákovy.

Co považuješ za svůj největší životní úspěch? 

Štastné manţelství, rodičovství a trvající přátelství.

Co tě dokáže vytočit? Lidská blbost a omezenost, velká 

vedra a čekání na zastávkách.

Kdo je tvůj oblíbený skladatel? Mozart, Haydn, Dvořák 

a R. Z. Novák.

Na jaký zážitek s Hlaholem nejraději vzpomínáš?

V podstatě na kaţdou zkoušku či večírek v Hlaholu 

a především na jakýkoliv výjezd mimo Prahu. Dosud 

nepřekonatelný byl zájezd do USA a jízdy ve Walesu ve 

starém dřevěném  Morissonu, a ještě k tomu vlevo. 

Kaţdoroční Německo je nádherný rituál.

Vlaďka Hovančíková, místostarostka

Jak dlouho jsi členkou Hlaholu? Uţ přes 

20 let. Přišla jsem na základě výzvy 

v inzerátu v listopadu 1989. Na  

"konkurzu"  u sbormistra Kasala jsem 

zazpívala "Ţádnyj neví jako já, jak se seče 

votavička.........." .....a zůstala do dneška.

Můj názor na oslavy 150. výročí 

založení spolku

Na webu a náborovém letáku je uvedeno, že v letošním 
roce budou uspořádány velkolepé oslavy. Vidím to tak, že 
při stávajícím počtu členů Hlaholu, a nevalné účasti na 
zkouškách, lze těžko velkolepé oslavy uspořádat. 
Kdybychom byli sebekritičtí, tak bychom asi připustili, že 
by bylo vhodnější uspořádat oslavy poněkud skromnější, 
jen v prostorách Hlaholu a s repertoárem, odpovídajícím 
stavu Hlaholu a (ne)zájmu členů. 

Pokud by se mělo dostát slibu, danému na letáku, 
a velkolepé oslavy se měly uskutečnit, avšak jen s nutnou 
a nezbytnou pomocí velkého počtu těch, kteří nejsou členy 
Hlaholu, tak vlastně bychom sobě i veřejnosti lhali, což 
určitě neodpovídá filozofii, na jejímž základě spolek před 
150 lety vznikl. 

Je tedy nejvyšší čas, abychom si všichni tuto 
skutečnost uvědomili a vynasnažili se udělat vše pro 
to, aby se letošní oslavy Hlaholu mohly uskutečnit 
v rozsahu a kvalitě, které odpovídají jejich významu.

Eva Cmundová

Jan Jirásek,  člen výboru
Jak dlouho jsi členem Hlaholu? Dva roky.

Tvé povolání? Ambulantní soukromý lékař 

– gynekolog.

Máš nějaké koníčky kromě zpěvu?

Cyklistika. Jsem členem Hanouskova 

cyklistického klubu, dále historie, klasika. 

Co považuješ za svůj největší životní úspěch? Ani 

nevím, můj ţivot se neskládal ani z velkých úspěchů, ale 

naštěstí ani z velkých proher.

Co tě dokáže vytočit? Obvykle se, aţ na ojedinělé 

výjimky, vytočit nenechám.

Kdo je tvůj oblíbený skladatel? Schubert, Beethoven, 

Brahms.

Na jaký zážitek s Hlaholem nejraději vzpomínáš?

Na Stabat mater, vánoční koncerty, členství v Hlaholu 

vůbec. 

Připomínky ke stávajícím Stanovám 

spolku

Lhůta k podání připomínek a návrhů uplynula v pondělí 
28.2.  Do tohoto dne došly materiály od Jany Reichlové, 
Táni Fulajtárové, Jarky Horáčkové, Šárky Blažíčkové, Kláry 
Ježkové / Romana Nováka a Silke Klein.

Na příští schůzi výboru (7.3. po zkoušce) bude stanoven 
další postup. Následovat bude zvážení všech připomínek, 
ale je možné, že při konzultaci s právníkem nebude možné 
z hlediska zákona všechny připomínky zohlednit. 

O postupu vás budeme dále informovat. 


