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150. výročí Pražského Hlaholu

U příležitosti našeho krásného výročí bychom rádi využili 

možnosti jmenovat opět zasloužilé členy. K tomu 

připomínám ustanovení z našich Stanov:

§ 7 Členové spolku

Členové spolku jsou: 

(3) zasloužilí - na návrh výboru po schválení valnou

hromadou se jím stává současný, nebo bývalý výkonný

člen, který je, nebo byl dlouhodobým členem (10 a více

let), nebo se mimořádně zasloužil o propagaci a 

reprezentaci spolku

 Dne 27.8.2011 se Kláře narodil chlapeček Ondřej. Srdečně gratulujeme a přejeme  celé rodině 

šťastný a krásný život!

 Vyúčtování Pražské muzejní noci bylo opět velmi příjemným překvapením – zaplatili jsme jenom  

2.140 Kč.

Milí Hlaholáci a Hlaholačky, vítejte v nové sezóně 2011/2012 !

Rekonstrukce secesního sálu během léta 2011

Během července a srpna 2011 proběhla valná část 

plánované rekonstrukce našeho secesního sálu, na 

tomto místě najdete drobné imprese:

oprava střechy

montáž 

protisněhových 

zábran na obou 

nájemních domech

výměna 

parket

… a během září nás čeká 

ještě restaurování lunety.

Toto rozhodnutí nechceme učinit bez Vás – proto Vás 

prosíme o návrhy s odůvodněním, a to do 30. září 2011. 

Vaše návrhy budou následně projednány na říjnové schůzi 

výboru, jmenování zasloužilými členy bude jedním z bodů 

jednání řádné valné hromady v listopadu 2011.

Dny evropského dědictví

Ve dnech 10. a 11.9.2011 proběhnou po celé republice 

Dny evropského dědictví, v jejichž rámci bude otevřená i 

budova Pražského Hlaholu. Velký sál bude v těchto dnech 

zpřístupněn veřejnosti od 9 – 18 hodin.

------------------------------------------------------------------------------

Zprávy z výboru:

Z důvodů časové vytíženosti některých členů výboru jsme 

se rozhodli  na základě výsledků voleb z valné hromady v 

roce 2010 do příští valné hromady v listopadu 2011 

kooptovat  Janu Reichlovou, která bude zároveň 

vykonávat funkci jednatelky.


