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občasník

Milí Hlaholáci a Hlaholačky,
Rádi bychom vás informovali o grantech na rok 2010. V říjnu 2009 jsme odevzdali žádost o grant na celoroční činnost Hlaholu

v roce 2010 na Magistrátu hl. m. Prahy. Tato žádost byla z neznámých důvodů přeřazena do partnerských projektů a přejmenována
na „Příprava na 150. výročí“ – tento název projektu se nám moc líbí. S tímto přeřazením však souvisí, že si budeme muset počkat 
na výsledek o měsíc déle, tj. budeme vědět až koncem února, jestli dostaneme podporu. Dále se chystáme podat žádost o grant –
jako ostatně každý rok – na Městské části Praha 1. 

Současně  vám připomínáme, že nastalo období vybírání členských příspěvků. Prosíme o včasné zaplacení naší matrikářce p p , y ý p p p
Magdě Jermanové, která se představuje v tomto čísle. 

Narozeniny v únoru:
Klára Ježková 10.2.;Jarka Horáčková 18.2.; 

Markéta Pochmannová 20.2.;
Anežka Mimochodková 22.2.; Irena Tománková 24.2.

Př d t j

Sněhová kalamita  
v Hlaholu

Sníh a led zkomplikovaly 
ži t i Hl h l V i Představujeme…

Magda Jermanová – matrikářka, 1.jednatel
Jak dlouho jsi členkou Hlaholu? 15let
Tvé povolání? Hospodář na Kolejích a menzách UK
Máš nějaké koníčky kromě zpěvu? Spoustu a většinou časově náročné - například 
cestování.
Co považuješ za svůj největší životní úspěch? Soukromé úspěchy nebudu 
ventilovat a ty ve prospěch všeobecného blaha jsou snad vidět. Pokud ne, nestojí za 
řeč.

Střepy lítaly po celém 
sále, ještě že tam 
nikdo nebyl! Naštěstí

život i Hlaholu. V noci na 
20. ledna se zřítil ze 

střechy ve Vojtěšské ulici 
větší rampouch a prolomil 

dvojitou skleněnou střechu 
nad Velkým sálem 

Hlaholu..

Co tě dokáže vytočit? Lidská hloupost.
Kdo je tvůj oblíbený skladatel? A. Dvořák a W.A. Mozart.
Na jaký zážitek s Hlaholem nejraději vzpomínáš? Na svoje přijetí do Hlaholu -
nemohla jsem se rozhoupat vstoupit dovnitř. Lada Hyvnarová nějakým mě 
záhadným způsobem na ulici poznala, že jdu k nim, vzala mě za křídlo a vtáhla 
dovnitř.

Ivo Zelenka – 2.jednatel
Jak dlouho jsi členem Hlaholu? Na zkoušky jsem 
č l h dit d b 2009

nikdo nebyl! Naštěstí 
nám velmi pomohla 
správcovská firma 
Centra, která zajistila 
opravu. Ještě ve 
stejný den přijeli 
pracovníci firmy A…Z 
Výšky s.r.o. a zalepili 
díru plachtou 

začal chodit v dubnu 2009.
Tvé povolání? Pracuji v softwarové firmě Aquasoft jako 
vedoucí oddělení kvality a provozu a zabývám se řízením kvality našich produktů 
a službami, spojenými s podporou těchto produktů. Kromě toho částečně funguji 
jako vedoucí projektu. Nenudím se ☺
Máš nějaké koníčky kromě zpěvu? Hraji na kytaru a akordeon. K mým koníčkům 
patřilo i zbudování pomníku Karlu Hašlerovi. Ve zbylých volných chvílích rád jezdím 
na motocyklu a občas sportovně střílím z krátkých zbraní.
Co považuješ za svůj největší životní úspěch? Za úspěch považuji to, že jsme 
ve své době s kapelou Šlapeto dosáhli poměrně značné popularity a přinesli jsme 
radost spoustě lidí. Za zmínku jistě stojí i shora zmíněný pomník Karlu Hašlerovi, 
čehož si velice vážím

Sál mezitím vyčistili 
Hofmanovi, takže již 

21.1. proběhla v sále 
normální zkouška. 

Dne 25.1. odpoledne 
byla provedena 
oprava střechy.

Celkové náklady byly čehož si velice vážím.
Co Tě dokáže vytočit? Neřády a neřádi. A Microsoft Word :-)
Kdo je Tvůj oblíbený skladatel? B. Smetana, B.Martinů , V. Mišík, K. Hašler.
Na jaký zážitek s Hlaholem nejraději vzpomínáš? Opět se zmíním o Hašlerovi, 
protože Hlahol dal aktu odhalení další a vznešenou dimenzi. Osobně rád 
vzpomínám na všechna vystoupení , která jsem s Hlaholem absolvoval, a to bez 
ohledu na teplotu prostředí ☺. 
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Celkové náklady byly 
10.000 Kč bez DPH. 
Doufáme a věříme, 
že nám celou škodu 
proplatí co nejdříve 
pojišťovna. 


