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Jarní koncert Hlaholu 

 

Čeká nás první letošní koncert, a to v pondělí 2. dubna 2012 

v 19.30 hodin. Program a všechny noty najdete na internetu. 

Pokud se koncertu nemůžete zúčastnit, dejte, prosím, vědět 

obratem. Lístky budou stát 50 Kč pro všechny bez vyjímky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narozeniny slaví:   

 

Michal Steininger 2.3. 

 

Pavla Hauptová 18.3. 

 

Albert Romanutti 27.3.  

 

 

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 březnu pro vás zase máme několik informací a novinek. 

 Od pražského Magistrátu jsme obdrželi grant  na kulturu na celoroční činnost ve výši 

40.000 Kč a dále příspěvek v rámci partnerství na projekt J. Haydn – Stvoření ve výši 

50.000 Kč. Nyní čekáme na výsledky grantového řízení na Praze 1 a na zprávu z firmy 

RWE. O grantech na obnovu fasády rozhodnuto stále není. 

 Do kanceláře spolku byla pořízena nová kombinovaná kopírka (kopírka, scanner, 

tiskárna). Pokud budete něco chtít rozmnožit, obraťte se, prosím, na Michala Steiningera, 

Romana, Andrease nebo Silke. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prosba 

 

Je naprosto logické, že hlavně v chladnějším období 

jsme všichni promrzlí a samozřejmě potěší teplý čaj či 

káva, které lze uvařit v hlaholské kuchyni. ALE: ti, kteří 

tuto možnost využívají, prosím, také čas od času buď 

doplňte zásoby, anebo přispějte menším obnosem do 

pokladničky, aby se suroviny mohly dokoupit. 

Děkujeme za pochopení. 

 

Halogeny 
 

Do Hlaholu byly pořízeny dva halogeny o výkonu 

1.000 W na doplňkové osvětlení sálu. Má to tu 

výhodu, že je lze v případě uspořádání koncertu mimo 

prostory Hlaholu kamkoliv přemístit do jiného 

koncertního sálu či kostela a nemusí se tato služba 

platit zvlášť. Na nákup halogenů se využije z valné 

části příspěvek RWE. 

 

 

 

Haydn – Stvoření 

 

Na projektu Haydnova Stvoření v červnu 2012 se 

sejde větší počet uměleckých těles. Z Německa 

přijede komorní orchestr z Petershausenu, dále 

členové Smíšeného sboru v Petershausenu a 

chrámového sboru sv. Magdaleny v Mnichově-

Ottobrunnu, který toto dílo provedl v roce 2011 v rámci 

oslav 50. výročí sboru. Hlahol posílí 6 sopránů, 6 altů, 

2 tenoři a 7 basů. Sbory budou bydlet v hotelu Arbes a 

orchestr v hotelu Petr na Praze 5 (Smíchov). Německý 

orchestr, skládající se výhradně ze smyčců, se doplní 

českým orchestrem Art-n. Sólisté pocházejí z Prahy. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Piano v sále 

 

Koncem měsíce se nám vrátí po generální opravě piano. K 

němu dostaneme také ochranný povlak. Prosím, dbejte na 

to, aby se na piano po generální opravě včetně povrchu už 

nic neodkládalo (hlavně ne kelímky a hrnečky) – oprava 

byla dost drahá (150.000 Kč) a bylo by škoda, kdyby na 

něm hned zase vznikly ošklivé fleky. 

 

Fasáda 

 

V těchto dnech se vyřizuje na Praze 1 zábor chodníku, pak 

se pomalu postaví lešení a konečně začnou restaurační 

práce na hlaholské fasádě. Vstup do sálu a do nájemního 

domu omezen nebude. Stavební dozor vykoná pan Ing. 

František Mandovec. 
Petershausen 


