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Hlaholský občasník

Milí Hlaholáci a Hlaholačky,
skončila nám další umělecká sezóna, která by měla být tradičně zakončena závěrečným koncertem. Letos jsme však 

poprvé vstoupili do neznáma a zúčastnili se Pražské muzejní noci. Akce byla velmi vydařená a doufáme, že pomohla 
ještě více zviditelnit Hlahol a že nám přivede nejen hojné obecenstvo při budoucích koncertech, ale také nové bratry 
a sestry ve zpěvu. Touto cestou chceme poděkovat všem, kteří se zúčastnili příprav, úklidu muzea i přilehlých prostor,
i všem, kteří vykonávali dozor ☺

N š t čl k ýb V ik St i á d áhl 18 č l l t ti t kž ýb j k č ě

Narozeniny slaví: Patricia Královičová 6.7.
Milica Vítů 15.7.

Ozvěny Pražské muzejní noci

Naše sestra a členka výboru, Veronika Steinerová, dosáhla 18. června plnoletosti, takže výbor je konečně 
v kompletním stavu ☺

Byl nám poskytnut grant od Fondu budoucnosti na prosincový koncert v Marienbergu, ve výši 50.000 Kč. 
Od nynějška všechny své příspěvky, nápady a náměty na články posílejte Šárce Blažíčkové, která se ujala výroby 
tohoto občasníku. 

Milica Vítů 15.7.
Eva Rychlíková 15.7.
Lada Hyvnarová 3.8.
Mirek Jindra 5.8.
Iva Mrázková 16.8.
Magda Holubová 16.8.
Věra Hančová 18.8.

Již pár minut před 
zahájením přicházeli 
první návštěvníci. 

Potěšilo nás, že zájem 
byl docela velký, spousta 
lidí zde byla poprvé, 
dokonce se nám jedna 
paní svěřila, že už řadu 
let bydlí v sousedství, ale y ,
že Hlahol nikdy předtím 
nenavštívila. 

Překvapující bylo také zjištění, že někteří Pražané se 
domnívali, že Hlahol zanikl, nefunguje, neexistuje … 
Velice rádi jsme je vyvedli z omylu a pozvali je na náš 
pozdně večerní koncert. 

Koncert se povedl, dokonce bych řekla, že ze série našich 
posledních tří vystoupení byl nejpovedenější. Zpívali jsme 
před zcela zaplněným sálem, což se nám naposledy poštěstilo 
na vánočním koncertě.

Celkově byla Pražská 
muzejní noc velmi 
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úspěšná, navštívilo nás 
okolo 610 zájemců. 

Vyzkoušeli jsme si, co 
taková akce obnáší, 
a příští rok si ji určitě 
rádi zopakujeme ☺

Š.B.


