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Narozeniny slaví:  

Blanka Medová 5.2. 

Klára Ježková 10.2. 

Jarka Horáčková 18.2. 

Markéta Pochmannová 20.2. 

Anežka Mimochodková 22.2. 

Irena Tománková 24.2.  

 

 

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, 
i v únoru pro vás zase máme několik informací a novinek. 

 Děkujeme všem, kteří již uhradili členský příspěvek na rok 2012 a vyplnili evidenční listy 

(týká se nových členů). Pokud jste tak ještě neučinili, prosím, napravte to co nejdříve  

 Vítáme zpět Kláru ve funkci sbormistryně. 

 K 31. lednu 2012 jsme podali  žádost o zařazení do Havarijního programu Ministerstva 

kultury České republiky – blíží se rekonstrukce fasády. Ke dni 8. února 2012 podáme 

žádost o grant v oblasti kultury u Městské části Prahy 1. Čekáme na výsledky grantového 

řízení Magistrátu hlavního města Prahy (rozhodne se prý v únoru). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oprava piana 

Dne 24.1.2012 bylo odvezeno naše piano zn. Petrof 

ve velkém sále, čeká ho generální oprava (vč. 

povrchové úpravy). Práce provede fa. Machart. 

Oprava potrvá do konce března 2012. Po dobu opravy 

nám bylo zdarma zapůjčeno křídlo zn. Foerster, 

prosíme o zvýšenou opatrnost  při manipulaci a 

celkovém zacházení s tímto nástrojem.  Na opravené 

piano obdržíme pak i ochranný povlak. 

 

Fasáda 
 

Byla podepsána smlouva o dílo s restaurátorskou 

firmou. Podle této smlouvy by měly práce začít         

15. března 2012. Cílem je mít dokončenou fasádu na 

Pražskou muzejní noc 9.6.2012 – záleží ovšem na 

počasí. Přesný harmonogram prací dojednáme 

začátkem března. Provoz v sále Hlaholu omezen 

nebude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlahol sobě 
 

Budete chtít přispět na fasádu i vy anebo vaši přátelé? 

Můžete poslat svůj příspěvek na účet Hlaholu, který je 

uveden na webových stránkách. Prosím, uveďte svoje 

jméno a účel platby (fasáda). Nezáleží na výši 

příspěvku – každý, kdo se na obnově fasády podílí, 

obdrží certifikát. Kdo potřebuje, tomu vydáme 

samozřejmě i potvrzení o poskytnutí daru, který lze 

pak odečíst z daní. O evidenci příspěvků na fasádu se 

postará Andreas. Certifikáty předáme na letošní 

řádné valné hromadě Hlaholu. 
 

 
  
 

 
 

Další plány na rok 2012 
 

Reciproční provedení Haydnova Stvoření v předběžně 

avízovaném termínu koncem září 2012 bohužel nebude 

reálné, protože se nehodí orchestru. Jednáme o 

termínu na jaře 2013. 

 

Soustředíme se, Hlaholáci …  
 

Je na čase zase na chvíli společně vypadnout – 

plánujeme hlaholské soustředění v Táboře, možná s 

malým koncertem ve spolupráci s táborským sborem 

Domino (zajistí Pepa). Na vybranou jsou dva termíny: 
 

27. - 29. dubna 2012 (prodloužený víkend před            

1. květnem) ANEBO 

11.  - 13. května 2012 
 

Na pianu leží zápisové archy – podle předpokládané 

účasti pak stanovíme termín a doladíme detaily. 

 

 

 

                                                    

                       Tábor – Žižkovo náměstí 

                                                   s pomníkem  

                          Jana  Žižky z Trocnova 

 
 

A na závěr pár zajímavých čísel … 
 

Začátkem roku 2012 měl Hlahol 53 členů: 19 sopránů, 

20 altů, 4 tenory a 10 basů. Nejmladšímu členovi je 16 

let, nejstaršímu 82. Věkový průměr je 48,5 let.  

 

 

 


