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Kostel sv. Marie v Marienbergu,       

kde budeme zpívat

Toto starobylé hornické město leží v srdci krásné

krušnohorské krajiny. Bylo založeno roku 1521 vévodou

Jindřichem Pobožným z Vetinského rodu poté, co byla

v regionu objevena bohatá naleziště stříbra. Ještě dnes

vypovídá památkově chráněné město o svých počátcích

a považuje se za jediné dochované ideální město

postavené ve stylu italské renesance severně od Alp.

Obyvatele a návštěvníky města lákají opakující se

rozmanité akce a slavnosti, řada muzejních zařízení,

stejně jako

další pestré

nabídky, jak

strávit volný

čas, určené

široké

veřejnosti.

Příkladem je

každoročně

organizovaný

velký

hornický

průvod o třetí

adventní

neděli.

Více na www.marienberg.de  

(i česká verze)

Milí Hlaholáci a Hlaholačky,
nastalo nejkrásnější období roku a s ním i radovánky v podobě hojného množství koncertů. Čeká nás i každoroční 

vánoční besídka, proto prosíme o tradiční donesení různých dobrůtek k pohoštění.

 hledáme šikovné dobrovolníky na přípravu a roznášení svařáku na vánočním koncertě

 o důkladný úklid a očistu kuchyňky se postaraly  Eva Rychlíková a Vendula Lacinová,  

tímto jim velmi děkujeme! 

 byla podána žádost o grant na fasádu

 v lednu nás čeká malování Velkého sálu - proto budou zkoušky probíhat v Malém 

sále, prosíme, sledujte web

Rybovka v Thomayerově nemocnici:

Kdo se nemůže nabažit (před)vánočního zpívání, pro 

toho je tu další možnost, která se nám  naskytla díky 

Modřanskému chrámovému sboru. 

Datum konání: středa 15.12.2010

Začátek: v 18:30 hod

Sraz: v 18:00 hod.

Místo: nemocniční kaple v Thomayerově 

nemocnici (vlevo od hlavní brány)

Účinkuje: Emauzský sbor a orchestr 

a Modřanský chrámový sbor

Oblečení: černé a bílé

Kdo má zájem, ať se hlásí Silke!

Ať už se blížíte k Marienbergu

z kteréhokoli směru, odevšad vás

zdraví věž kostela sv. Marie.

Nejmladší pozdně gotický halový

kostel je nejdůležitější stavební

památkou města. Po několikaleté

sanaci byl kostel opět vysvěcen

v září 2008 u příležitosti

450. výročí zahájení jeho stavby.

Od roku 2009 jsou sanovány velké Schubertovy varhany.
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Mimopražské (a mimočeské) zpívání:

sobota 11.12.2010, Horní Libchava

odjezd ve 12:00 hod. od Tančícího domu

sobota 18.12.2010, Marienberg (Německo)

odjezd ve 12:00 hod. od Lékařského domu  (I. P. Pavlova)

neděle 26.12.2010, Zvole

doprava individuální

Hofmannovi končí svoji činnost

S velkým politováním musíme oznámit, že svoji

bohulibou činnost v Hlaholu s koncem roku ukončí

manželé Hofmannovi, kteří se deset let věnovali úklidu

a údržbě spolkových místností a často pracovali nad

rámec svých povinností – oprava rozbitých židlí,

oprava kachlových kamen v Muzeu, atd. Za jejich

dlouholetou práci jim poděkujeme a oficiálně se

rozloučíme 6. prosince.

Pokud někdo víte o někom spolehlivém, kdo by rád

vykonával tuto práci, dejte co nejdříve vědět Silke

nebo členům výboru.


