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@ 2014 Helena Havelková, havelkova.helena@hlahol.cz 

Milí Hlaholáci a Hlaholačky,  

 Koncert s korejským sborem Hansori 9. dubna se vydařil. Raut po koncertě byl výborný. Členové 

našeho sboru se i tentokrát vytáhli. Všechno bylo moc moc dobré.  

 Získali jsme grant na celoroční činnost od městské části Praha 1 ve výši 60 tisíc Kč. Díky Pavle. 

 Na koncert ve Slaném 23. dubna pojedeme společně autobusem. Odjezd autobusu je od hotelu 

Diplomat (směr centrum) na zastávce č. 4 linkové dopravy Praha-Kladno  

Čteme v nich: 

„Spolek ten zanáší se pěstováním čtyřzpěvu, 

jakož i vůbec zpěvu sborového a sólového. 

Účelu toho domáhá se cvičením ve zpěvu, 

zábavami pěveckými, veřejnými koncerty, 

výlety zpěváckými, pěstěním zpěvu 

církevního, vypisování cen na české 

čtyřzpěvy a sbory, pěstění vzájemnosti mezi 

zpěváckými sbory a podporování 

uměleckých snah jejich a vzbuzováním 

jednotného vědomí všech spolků.“ 

 

Připravila: Helena Havelková 

IV / 2014 

Z povídání pana doktora 

Rudolfa Matyse vybíráme: 

Ale vraťme se k Lukesovu dodnes živému dítěti. Velice 

šťastně zvolil pro nový spolek jeho jméno, Hlahol, 

hlaholiti. Už to slovo je jaksi radostné, má v sobě jas, 

můžeme třeba říci, že zvony či trouby hlaholí, hlaholí 

ptáci, je to „cosi, co se rozléhá“, „všeliký hlas toť, aneb 

zvučení“, praví k tomu Jungmannův slovník, „Hlahol 

Bohu, celá duše“, vyzývá starozákonní žalmista. A 

bylo taky nejspíš důležité, že je to slovo prastaré, svými 

kořeny tkvící ve starosloslovanské půdě, kde 

znamenalo: napsané slovo -  vazba na hlaholici, písmo 

slovanských věrozvěstů, jistě také nebyla pominuta! 

Nehlaholí se ovšem na hřbitovech, v kriminále a na 

operačním stole, jak řekl Neruda, a na žádném z těchto 

míst Hlahol prodlévat věru nemínil! 

A stanovy nového spolku ve svých pěti bodech 

vyjádřily pregnantně snahy a záměry spolku, které byly 

na nejrůznějších horizontech naplňovány a jsou, jak se 

aspoň domnívám, do jisté míry pro jeho činnost platné 

dodnes. 

  

 

Narozeniny v dubnu slaví:  

Vít Zahrádka 2. 4. 

Věra Štolová 7. 4. 

Honza Horálek 13. 4. 

Vendulka Lacinová 16. 4.  

Helena Havelková 20. 4. 

Táňa Fulajtárová 25.4. 

Bohunka Potužáková 26.4. 

 

 


