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Vít Zahrádka  2.4.

Silke Klein  12.4.

Vendula Lacinová  16.4.

Táňa Fulajtárová  25.4.

 blíží se náš první letošní velký koncert. Výtěžek ze vstupného bude poslán do Japonska na pomoc obětem přírodní 

katastrofy z 11. března.

 Táňa Fulajtárová se zúčastnila schůze Unie českých pěveckých sborů a přináší nám o tom zprávu:

Milí Hlaholáci a Hlaholačky,

Známky

Jsme součástí Unie českých 

pěveckých sborů
Musím říct, že jsem se na první schůzku s Unií

českých pěveckých sborů těšila. V Hlaholu před

schůzkou jsem si udělala svůj letmý soukromý

průzkum o informovanosti Hlahol x UČPS. Ne mnoho

členů ví, co je UČPS, k čemu je, jsme-li v ní atd.

Upřímně řečeno, nebyla jsem na tom lépe a nyní

patřím mezi ty šťastnější, tak se s vámi o získané

informace nyní mohu podělit.

Hned na začátku jsem se poznala s předsedou

Oblastního výboru Praha Unie Romanem Michálkem,

který je rovněž sbormistrem (sbor Laetitia) a kdysi

„sbormistroval“ i Hlahol. Dalšími členy výboru jsou

Lukáš Prchal, František Zumr a na minulém zasedání

zvolili mne.

Já, sbrm. Mgr. Roman Michálek, nový člen výboru

Lukáš Prchal a Pavla Peková budeme mít ještě

schůzku, kdy rozdělíme peníze (cca 110 tis.) podle

žádostí. Částky jsou přidělovány v limitech na služby,

nájem, granty a mzdy, ev. další kategorie. Míra

finanční podpory je nejvyšší u festivalů a akcí, které

mají dobré mediální zajištění.

UČPS rovněž udržuje stránky www.praga.cantat.cz

a www.ucps.cz .

Musím říct, že účast v tomto spolku je pro mě

docela přínosná a díky za důvěru, že v něm můžu být,

což jsem řekla i členům, kteří mě přijali na minulém

zasedání. Zpropagovala jsem naše blížící se koncerty

a promluvila o těch minulých, zdůraznila jsem

samozřejmě projekt Jubilejního koncertu a 150. výročí

Hlaholu. Tímto projektem žádáme o 9.600 Kč (nájem

prostor). Na nájem se přiděluje 2.000 Kč, ale bylo mi

předsedou a ostatními členy Výboru sděleno, že

dostaneme jako Hlahol výroční cenu spojenou

s finančním dárkem, což je příjemné, ne?

Na závěr všem nadšencům pro sborové zpívání,

kteří neznají časopis CANTUS, vřele tento časopis

doporučuji. Poslední číslo nejen informuje o tom, co

bylo. Můžeme se i lecčemus přiučit, jeden z článků

vysvětluje zajímavým způsobem správnou tvorbu

vokálů (1. část seriálu). CANTUS vychází čtvrtletně jak

v papírové, tak v elektronické formě. Redakční rada

bude rovněž jednat i o tom, aby se mohly připravovat

články o akcích, které teprve nastat mají, a připoutat tak

ke sborovému zpěvu více diváků-posluchačů.

Zkritizovala bych jediné: bylo by dobré, kdyby se

zástupci sborů scházeli i kvůli hudbě a více o ní mluvili.

Přišlo mi skoro škoda, když je pohromadě tolik

profesionálních i amatérských hudebních fandů, kteří

spolu mluví pouze o penězích…

Ale to už je zase jiný příběh. Pobyli jsme spolu i tak

dlouho do večera a bylo to fajn…

Táňa Fulajtárová, 25.3.2011

Jak jistě víte, k příležitosti našeho 150. výročí jsme nechali

vyrobit nejen jubilejní razítko, ale i známky.

Každý člen dostane 1 arch zdarma, pokud si bude chtít

přikoupit další, může za 160 Kč / 1 arch.

Na archu bude celkem 9 známek s přítiskem.

Zájemce z řad veřejnosti vyjde 1 arch na 200 Kč.

Pozn.: písmeno A na známce znázorňuje 

nové standardní označení ceny  (dříve 10 Kč)


