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Hlaholský občasník

Milí Hlaholáci a Hlaholačky,
toto vydání našeho občasníku se víceméně točí okolo Pražské muzejní noci, která je takřka za dveřmi. 

S tím souvisí i přípravy. Proto prosíme vás všechny, kdo máte ruce a nohy, abyste se po pondělní zkoušce 
7.6. podíleli na zušlechtění přístupových prostor a samotného muzea. Protože Hlahol nedisponuje úklidovými 
prostředky  v dostatečném množství, přijďte z domova vyzbrojeni hadry, smetáky, mycími přípravky, gumovými 
rukavicemi atdrukavicemi atd.  

K příležitosti naší účasti na Pražské muzejní noci bude vydána brožurka s popisem nejzajímavějších exponátů.

Narozeniny slaví: 
Helena Jeřábková 9.6.
Květa Levpuščeková 18.6.
Veronika Steinerová 18.6.
J R i hl á 19 6

• Sbor byl založen v roce 2000, takže naši němečtí 
kolegové letos slaví 10. výročí

Koncert s německým sborem 
Vokalensemble Mittelrhein 4.6.

Vzpomínka 
na koncert s Nory

Jana Reichlová 19.6.
Stanislav Hammer 21.6.
Ivo  Zelenka 23.6.

• Uměleckým vedoucím je pan Winfried Kahl

• Do Prahy přijede 70 lidí, z toho 45 aktivních zpěváků

• Koncert pořádá agentura Maribu

• Po koncertě bude malý raut – tentokrát nemusíme 
připravovat nic k jídlu, jenom prosíme o pomoc při 
přenášení stolů, při nalévání nápojů a po skončení 
akce při mytí skleniček y

Více fotografií najdete 
na webu v členské sekci.

Rozpis dozoru 
na Pražské muzejní noci 12.6. 
19:00 – 22:00  
s. Štorchová, s. Horáčková, s. Blažíčková 
22:00 – 1:00  
s. Bartoňová, s. Klein, b. Chvojka 

Všem iniciativcům děkujeme!

Blíží se již pátá pražská Muzejní noc. Je příznačné, že rok před naším kulatým výročím se zapojujeme do této 
velmi úspěšné, Pražany i turisty velmi oblíbené a vyhledávané akce – tím spíš, že náš Zpěvácký spolek Hlahol večer 
o Muzejní noci 12.6. nabídne koncertní průřez repertoáru.

Na náš nedávný, velmi příjemný, koncert s norským sborem jsem pozvala své přátele. Program se jim velmi líbil 
a můj kamarád Martin, který je režisér a dramatik, odcházel z koncertu nadšený, se slovy: „Ještě jsem neviděl, 
že si někdo tak skvěle umí dělat srandu z vážný muziky Celý vaše představení bylo fakt krásný ale to picikáto“

Risotto a další laskominy v Hlaholu

Všem iniciativcům děkujeme!

že si někdo tak skvěle umí dělat srandu z vážný muziky… Celý vaše představení bylo fakt krásný, ale to „picikáto  
prostě nemělo chybu!“ Když jsem mu ukázala partituru, začal se hrozně smát: „Risotto!“

Potěšilo mě to sdělení, proto ho píšu právě sem – aby věděli všichni, kteří se o to zasloužili. Ráda bych za ten 
úspěch poděkovala. A vlastně nejen za ten. Taky proto, že se moc těším, až si to při Muzejní noci dáme zase a zase 
pobavíme lidi. A budeme ještě lepší. 

Každá noc má svoje kouzlo. A bude ho mít i ta naše. První Muzejní noc – pod lunetou Alfonse Muchy…                                
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