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Hlaholský občasník

Milí Hlaholáci a Hlaholačky,

ve čtvrtek 1. dubna se naše řady rozrostly o dalšího člena. Srdečně blahopřejeme 

altistce Tereze Podlešákové k narození dcery Sáry (50 cm, 3.900 g) 

Narozeniny slaví: 
Bedřich Novák 11.4.

Silke Klein 12.4.

Vendula Lacinová 16.4.

Drahoslav Čítek 23.4.

Taťána Fulajtárová 25.4. 

Představujeme …

Lenka Bartoňová – kronikář

Jak dlouho jsi členkou Hlaholu? Tuším, že od roku 2000. 
Mám letos desátiny.
Tvé povolání? Asi by se to dalo shrnout do pojmu asistentka 
filmové produkce.
Máš nějaké koníčky kromě zpěvu? Mám. Hlavně sport (turistika, 
lyže, kolo, brusle, lezení), četbu, sem tam nějaká nezpěvavá 
kultura… Taky pořád něco vyrábím. Je toho docela dost, což 
vysvětluje moji liknavou docházku do Hlaholu … 
Co považuješ za svůj největší životní úspěch? No já nevím, ten 
mě snad teprve čeká, ne?! Tak snad, že jsem, všemu navzdory, 
docela normální. Tedy doufám …
Co tě dokáže vytočit? Bezmocnost. Taky předvolební kampaň 
ČSSD, České dráhy, moderátoři komerčních rádií, lidi, co sypou 
plasty do skla a sklo do papíru… atd. atp. 
Kdo je tvůj oblíbený skladatel? Vážnou hudbu až tak cíleně 
nevyhledávám, spíš občas vyhledá ona mě - třeba violoncellové 
koncerty B. Martinů, Dvořákova Serenáda pro smyčce … 
No a pak taková Orffova Carmina burana nebo Vivaldiho Čtvero 
ročních dob. To má rád každý…
Na jaký zážitek s Hlaholem nejraději vzpomínáš? Určitě na 
první provedení Dvořákovy Stabatky (někdy v roce 2001). Byl to 
můj první velký koncert s Hlaholem a žila jsem z něj pak ještě 
týden. Taky byl dobrý zájezd do Itálie v roce 2004. A Amarus! 

Veronika Steinerová – správce hudebnin

Jak dlouho jsi členkou Hlaholu? Od září 2008.
Tvé povolání? Zatím  jsem stále studentkou osmiletého 
gymnázia.
Máš nějaké koníčky kromě zpěvu? Sport, práce s dětmi.
Co považuješ za svůj největší životní úspěch? 
Stále na něj čekám a on ne a ne přijít …
Co tě dokáže vytočit? Lidská faleš. 
Kdo je tvůj oblíbený skladatel? Bedřich Smetana
Na jaký zážitek s Hlaholem nejraději vzpomínáš? Asi na 
Dvořákovo Requiem v kostele sv. Jana Nepomuckého. Byla to          
moje premiéra s Hlaholem.

Pražská muzejní noc 
12. června 2010

Jak to bude probíhat: na akci je nutné zabezpečit
dozor v budově (šatna, muzeum, Velký sál), a to od
19 – 1 hod. Kdo může pomoci, ať dá prosím vědět
Lence Bartoňové. Koncert v sále je naplánovan na
21.30 hod. – sraz na rozezpívání určí Roman. Během
koncertu bude muzeum uzavřeno.

Prosíme, v týdnu před konáním akce počítejte
s tím, že je potřeba svépomocí zajistit úklid
přístupových prostor do muzea a muzea samotného.
Čím více nás bude, tím dříve to zvládneme (max. 1-2
hodinky). Děkujeme!

Vyhodnocení docházky 
za I. čtvrtletí

Říká se: "Sláva vítězům, čest poraženým".
No ... v našem případě to nebudeme brát tak úplně
doslova, že?

Docházková listina již ve své plné kráse vlaje na
nástěnkovém stěžni. Kdo z vás ztratil, či snad ztrácí
kompas, nechť ho kouká neprodleně nalézt, neboť by
se mohl ztratit v moři plném not, kde krvelační piráti
Sbormistři brázdí s nekalými úmysly
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