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Narozeniny slaví:  

Šárka Blažíčková 2.12. 

Helena Šubrtová 17.12. 

Eva Samková  23.12. 

Anna Hudlerová  24.12. 

Tereza Podlešáková  24.12.  

 

 Amberg:                                  www.amberg.de 

www.amberg-st-martin.de  

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, 
nastalo nejkrásnější období roku a s ním i radovánky v podobě hojného množství koncertů.  Proto je tento občasník 

věnován hlavně těmto vánočním akcím.  

Čeká nás i každoroční vánoční besídka, proto prosíme o tradiční donesení různých     

dobrůtek k posezení po druhém vánočním koncertě. 

Na oba vánoční koncerty je ještě možné rezervovat lístky – prosíme, učiňte tak co 

nejdříve. 

 

 Byla opětovně podána žádost o grant na fasádu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rybovka v Thomayerově nemocnici: 

Kdo se nemůže nabažit (před)vánočního zpívání, pro 

toho je tu další možnost, která se nám  naskytla díky 

Modřanskému chrámovému sboru.  
  
Datum konání: středa, 7.12.2011 
 
Začátek: v 18.30 hod 
 
Sraz: v 18.00 hod. 
 
Místo: nemocniční kaple v Thomayerově  

nemocnici (vlevo od hlavní brány) 
 
Účinkuje: Emauzský sbor a orchestr  

a Modřanský chrámový sbor 
 
Oblečení: černé a bílé  
 
 

Mimopražské (a mimočeské) zpívání: 

Neděle, 11.12.2011,  Amberg (SRN)  

 

odjezd v 8.30 hod. od Lékařského domu 

příjezd do Ambergu  (nádraží) mezi 11.30 a 12.00 hod.  

Je potřeba ujít cca 700 m pěšky na náměstí (autobus se do 

centra nedostane) – koncertní oblečení můžeme nechat na 

faře. Volno do začátku zkoušky. 

13.00 – 13.30 hod. zkouška pro orchestr 

13.30 – 14.45 hod. zkouška na Rybovku 

15.00 – 16.00 hod. zkouška s tamním sborem – Diabelli, 

                               společné vánoční písně 

16.15 – 16.45 hod. káva a štola na faře 

17.00 hod.              koncert 

kolem 18.30 hod.   odjezd do Prahy 

 

Sobota, 17.12.2011,  tradiční Horní Libchava 

 

odjezd v 11.00 hod. od Fantovy kavárny (hl. nádraží) 

Po příjezdu občerstvení, zkouška 

16.30 hod. koncert 

Po koncertě posezení a občerstvení ve škole  
 
 

Kostel sv. Martina 

v Ambergu se 

nachází v samém 

centru města v 

bezprostřední 

blízkosti náměstí, 

na kterém se 

koná také 

vánoční trh. 

První zmínky o Ambergu jakožto městě se vztahují k roku 1034. 

Osídlení je však starší, sídelní místo zde existovalo již od 8./9. 

století. Jméno města znamená „Ammova hora“. Město mělo 

význam hlavně jako tržiště.  

Jeden z dalších významných kostelů je kostel sv. Jiří s bývalou 

jezuitskou kolejí na konci pěší zóny,. 

 

Amberg leží 

ve spolkové 

zemi 

Bavorsko, 

obyvatelé se 

však spíše cití 

jako Horní 

Frankové – 

Oberfranken. 
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