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Hlaholský ý
občasník

Milí Hlaholáci a Hlaholačky,
vítáme vás u čtení našeho Hlaholského občasníku. Rádi bychom vám jeho prostřednictvím představili členy výboru, přiblížili 

aktuální repertoár či připomněli, kdo tento měsíc slaví narozeniny.
Náš občasník zatím nese pracovní název „Ten klavír je nějak rozladěný…“, (to proto, že když po dozpívání a cappellové skladby 

jeden ze sbormistrů zahraje závěrečný akord, který se od našeho zpěvu vzdálil třeba o půl tónu, tak je samozřejmě vždycky špatněj j ý , ý p p , j j y y p
klavír, protože „… je nějak rozladěný …“). Pokud máte nápad na nějaký lepší název, bude milé, když se s námi o něj podělíte. 
Budeme také rádi, když se budete podílet i na obsahu. Koordinace článků, námětů a nápadů u Veroniky Steinerové.

Nyní nezbývá už nic jiného, než vám popřát mnoho zábavy i poznatků při čtení.

Narozeniny v lednu:
Vlaďka Hovančíková 16.1.

Luboš Chvojka 18.1.

Takový byl náš rok 
2009…

Představujeme…
Silke Klein – starostka

Jak dlouho jsi členkou Hlaholu? 5 a půl roku, přišla jsem 
v srpnu 2004.
Tvé povolání? Srdcem i duší překladatelka se zaměřením na 
humanitní obory a literaturu.
Máš ěj ké k íčk k ě ě ? Kd ž j č ád říV září se Lence Bičové

Loni jsme provedli dvě 
Dvořákovy skladby, Velkou 

mši D dur, 21.3. v Praze 
na Vinohradech, a Stabat

Mater nejprve 6. 9. na jihu 
Čech ve Vyšším Brodě 

a 18.10. v Praze 
na Hradčanech.

Máš nějaké koníčky kromě zpěvu? Když je čas, ráda vařím 
a peču, jezdím na koních, maluji na hedvábí.
Co považuješ za svůj největší životní úspěch? Že jsem zatím 
dokázala projít životem tak, že jsem si před sebou nikdy nemusela 
odplivnout.
Co Tě dokáže vytočit? Pokud mi někdo říká, že něco nejde, aniž by 
o tom přemýšlel anebo to zkusil.
Kdo je Tvůj oblíbený skladatel? Felix Mendelssohn-Bartholdy
Na jaký zážitek s Hlaholem nejraději vzpomínáš? Vzhledem 
k tomu, že mám moc ráda velkou vokální tvorbu, tak asi nejvíce na 
koncerty typu Dvořákova Requiem ale také na zkoušky

17.10. se naše druhá 
sbormistryně Klára 

vdala a vyměnila tak 
své rodné příjmení 

V září se Lence Bičové 
narodila holčička 
Terezka, podle 
Lenčiných domněnek 
to bude sopranistka ☺

koncerty typu Dvořákova Requiem, ale také na zkoušky 
o prázdninách, když jsme tajně připravovali Romanovy čtyřicátiny ☺

Šárka Blažíčková – místostarostka

Jak dlouho jsi členkou Hlaholu?  Od jara 2001, tedy 9 let.
Tvé povolání? Momentálně žádné  
Máš nějaké koníčky kromě zpěvu?  Počítač, kocoura, spánek.
Co považuješ za svůj největší životní úspěch?  Teprve na něj 

p j
Strnadová za Ježková.

Odhalování pomníku 
Karlu Hašlerovi
31.10. 2009 
na Starých zámeckých 
schodech …

Loňský rok jsme p j j j p p j
čekám … 
Co Tě dokáže vytočit? Ani nevím, já jsem v jádru kliďas.
Kdo je Tvůj oblíbený skladatel?  Mám jich víc - Bach, Zelenka, 
Mozart, Beethoven, Dvořák.
Na jaký zážitek s Hlaholem nejraději vzpomínáš? Těch zážitků je  
za ty roky samozřejmě mnoho, ale asi na zahraniční zájezdy, a také 
na tu veletajnou akci na přípravu oslav Romanových čtyřicátin. 
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zakončili s Rybovkou
v Horní Libchavě, 

v sále Hlaholu
a ve Zvoli u Prahy. 
Koncerty  se moc

povedly a už se těšíme 
na další v roce 2010.


