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Narozeniny slaví: 

Helena Jeřábková  9.6.

Veronika Steinerová  18.6.

Stanislav Hammer  21.6.

 Česko-japonské společnosti v Praze byl předán výtěžek z našeho velikonočního koncertu ve výši 9.000 Kč, který je 

určen obětem přírodní katastrofy v Japonsku z letošního března

 v letošním roce se zúčastníme akce Dny evropského dědictví, která se koná ve dnech 10. a 11. září a pořadatelem        

je MČ Praha 1; pro veřejnost bude zpřístupněn Velký sál

Milí Hlaholáci a Hlaholačky,

Rozvržení rekonstrukčních prací: 
Letošní léto a část podzimu bude ve znamení

zkrášlování našeho milého Hlaholu, který si ke svým 150.

narozeninám tyto dárky jistě zaslouží.

I přesto, že nám nebyl poskytnut grant od Magistrátu

hl. m. Prahy na fasádu, do opravy půjdeme. Na podzim

letošního roku znovu podáme žádost o grant na památky

pro rok 2012.

15.7. – 31.7.: rekonstrukce střechy

1.8. – 1.9.: výměna parket

1.9. – 31.10.: montáž protisněhových zábran 

na střeše

5.9. – 5.10.: restaurace lunety ve Velkém sále

březen 2012: oprava fasády 

Vzhledem k tomu, že bude nutné schválit investice, byla

svolána

Mimořádná valná hromada

která se koná v pondělí 13. června 2011 od 20 hod.

ve Velkém sále.

Ten, kdo se z vážných důvodů této valné hromady

nezúčastní, může k hlasování za svoji osobu zplnomocnit

některého z bratrů či sester, které si určí.

K tomuto účelu je nutné použít pouze formulář Plné

moci, který je umístěn ke stažení na webu.

Rozpis služeb: 
19 – 21 hod.: Táňa Fulajtárová

Jarka Horáčková

Alena Štorchová

21 – 22 hod.: dva studenti z FF UK 

(aby všichni Hlaholáci mohli zpívat

na koncertě)

22 – 01 hod.: Vlaďka Hovančíková, Helena Jeřábková, 

Eva Rychlíková, Honza Jirásek, Silke Klein

Všem moc děkujeme!

V rámci mediálního partnerství bude na letošní Muzejní

noci Český rozhlas 3 Vltava natáčet reportáž

do pořadu „rAMpa“. Tento projekt, kromě pořadu, který

Vltava vysílá každou sobotu po 15. hodině, provozuje

i internetový portál, kde se představují amatérská hudební

tělesa z celé České republiky.

Portál najdete na webové adrese www.rozhlas.cz/rampa

Informace o změně režimu na zkouškách: 
Vzhledem k tomu, že nás v nedávné době postihla velice

nepříjemná věc, a to krádež keramické mozaiky návrhu

lunety ze šatny, je nutné učinit opatření, aby se podobná

situace už neopakovala.

Proto se po začátku každé zkoušky bude hlavní vchod

zamykat. Případní opozdilci prozvoní Honzu Jiráska nebo

Silke, kteří přijdou otevřít. Toto opatření je provizorní.

V dohledné době

bude instalován

u vchodových

dveří zvonek,

který se bude

ovládat přes

mluvítko ze sálu.

Ohlasy Pražského jara

Pan Tesař byl tak laskav a odpověděl:

Vážená paní Fulajtárová,

děkuji za Váš milý email a za slova uznání. V příloze

posílám jeho přednesenou verzi a přeji Vám osobně

i staroslavnému Hlaholu vše nejlepší.

S pozdravem

Stanislav Tesař

Pokud máte zájem o tento projev, je umístěn na webu. 

Sestra Táňa Fulajtárová

napsala mail dr.

Stanislavu Tesařovi,

který měl projev při

zahájení Pražského jara

na Slavíně, a požádala

ho o zaslání jeho

příspěvku.

http://www.prazskamuzejninoc.cz/2011/

