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Hlaholský občasník

Milí Hlaholáci a Hlaholačky, 
dovolujeme si vám oznámit, že jsme v rámci nejrůznějších grantových řízení získali:

v rámci Partnerství Hlavního města Prahy na kulturní akce v roce 2010: 80.000 Kč
v rámci grantového řízení Městské části Prahy 1 na kulturní činnost v roce 2010: 50.000 Kč
v rámci grantového řízení Městské části Prahy 1 na ochranu kulturního dědictví 2010 

(obnova dřevěného obložení ve Velkém sále): 100.000 Kč
v rámci příspěvkového řízení Unie pěveckých sborů  na podzimní koncert (Foerster, Stecker): 5.000 Kč

Narozeniny slaví: 
Jan Jirásek 2.5.
Eva Cmundová 8.5
Petr Kašpar 31.5.

Fasáda - vývěsní štít našeho spolku
Naše země nevzkvétá... mnozí určitě vzpomínají na 

slova Václava Havla, kterými nastavil zrcadlo celé zemi. 
Myslel tehdy na jizvy nejen hmotné, ale i na duši. Naše 
fasáda také připomíná doby nedávno minulé, když všechno 
patřilo všem a nikdo nebyl odpovědný za nic. 

Měli bychom si dát za úkol dostat fasádu do příštího 

Pražská muzejní noc
Prosíme, kdo by mohl v sobotu 12. června 2010 

pomoci s dozorem na akci, hlaste se Lence Bartoňové, 
a to pokud možno do 7. května 2010.

V týdnu od 7. června, prosíme, počítejte s tím, že 
někdy po zkoušce bude potřeba pomoci s úklidem 
přístupových chodeb a muzea samotného.

roku do stavu, za který se nemusíme stydět. V tomto roce 
bychom měli získat všechna razítka, projektové podklady 
apod. Jakmile je podána žádost o grant, lhůty ubíhají velmi 
rychle a peníze se pak mají prostavět hned. 

Proto: žádost o grant na fasádu podejme až v okamžiku, 
kdy máme jasný projekt, nutná povolení, připravené firmy 
a hlavně: vyřešené financování. Musíme mít na stole jasná 
čísla o jistých výnosech (z nájmů bytů, případně i sálu). Asi 
budeme potřebovat bankovní úvěr, vše toto musí být před-
jednáno, jinak se dostaneme do úzkých jako minule. Byla by 
to škoda.

Fagert er landet du oss gav, 
Herre vår Gud og vår Fader. 
Fagert det stig av blåe hav. 
Soli ho sprett og ho glader. 
Signar vårt land i nord og sud, 
soleis di åsyn lyser Gud, 
yver vårt Noreg i nåde.

Krásná je země, kterou jsi nám dal. 
Pane, náš Bože a Otče. 
Krásně vystoupila z modrého moře. 
Slunce ji zahalilo a těší ji. 
Žehnáš naší zemi od severu po jih, 
tak tvá tvář svítí Bože, 
zachovej naše Norsko v milosti. 

to škoda. 
Andreas Weber, bas

Tidi ho renn som elv mot os. 
Fort skifter sumar til vetter. 
Fader ver alltid Noregs los, 
radt til dei seinaste ætter. 
Herre vår Gud, 
vår Noregs Gud, 
varda vårt land frå fjell til flud. 
Lær oss å gå dine vegar.

Čas běžel jako řeka. 
Rychle se střídá léto se zimou. 
Otče ochraňuj vždy osud Norska, 
až po poslední pokolení. 
Pane, náš Bože, 
náš Bože Norska, 
ochraňuj naši zem od hor po moře.
Nauč nás jít tvou cestou.

Koncert s Nory 23.5.2010
Sbor Con Spirit byl založen v roce 1985. 

Sbormistrem je Arnfinn Brenni. Sbor má 
pestrý repertoár – norské lidovky, populární 
skladby od skupin ABBA, The Beatles, Pink 
Floyd, a také gospely a balady. Sbor 
vystupuje hlavně v Norsku, každých pět let 
vycestuje na delší koncertní turné do 
zahraničí
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Signa då Gud vårt folk og land. 
Signa vårt strev og vår møda. 
Signa kvar ærlig arbeidshand, 
signa vår aker med grøde. 
Gud utan deg den vesle urt, 
veiknar og visnar, bleiknar burt. 
Ver du oss ljoset og livet.

Požehnej Bože našemu národu a zemi. 
Požehnej naší těžké práci a dřině. 
Požehnej každé poctivé pracující ruce, 
požehnej naši půdu plody. 
Bože, bez tebe malá květina 
ochabuje a vadne, vybledá. 
Poskytni nám světlo a život.

zahraničí. 
Do Prahy přijede 48 zpěváků a 13 osob 

jako doprovod. Koncert začíná v 18 hodin, 
po koncertě je naplánován raut – moc 
prosíme  o osvědčenou pomoc s přípravou 
lahůdek v dostatečném množství.
Budeme s nimi zpívat společnou norskou 
písničku:


