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Milí Hlaholáci a Hlaholačky, 
 
možná si ještě vzpomínáte na Jardu Rýdla – tajemníka Hlaholu do roku 2007 – ve středu 5.10. se mu 
narodil syn František – 50 cm, 3.660 g. Srdečně blahopřejeme!                                                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narozeniny slaví resp. již slavili:  

3.10. Andreas Weber 

18.10. Květa Levpuščeková 

19.10. Jana Reichlová  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informace k letošním koncertům 

Jubilejní koncert: vstupenky jsou za 250 Kč a 

150 Kč (děti, studenti, senioři, osoby ZTP) – 

rezervace u Silke, jinak prodej v den koncertu u 

večerní pokladny. 

Vánoční koncert(y): Vzhledem k tomu, že v 

minulých dvou letech byl o náš vánoční koncert 

tak velký zájem, že nebylo dost lístků ani pro 

členy sboru, rozhodli jsme se letos uspořádat 

koncerty dva, a to 18.12.2011 v 16 hodin a v 19 

hodin se stejným repertoárem. 

Odpolední koncert je určen veřejnosti (bude se 

avízovat v Kulturním přehledu), večerní nikoliv – 

bude jenom „náš“ (pro příbuzné, přátele atd.). Na 

večerní koncert každý člen Hlaholu obdrží dvě 

volné vstupenky, každý lístek navíc bude stát 

jednotných 120 Kč. Na odpolední koncert budou 

lístky rovněž za jednotnou cenu 120 Kč. 

Rezervace vstupenek u Silke. 
 

 

Další vánoční koncerty 

11.12.2011 Amberg/SRN 

odjezd v dopoledních hodinách autobusem, 

koncert v kostele Sv. Martina na hlavním náměstí 

(s vánočním trhem), koncert v 17 hodin, pak 

návrat do Prahy kolem 21. hodiny. 

17.12.2011 tradiční Horní Libchava 

Informace časem, ale v principu tak jako v 

minulých letech  

Ke dni 30.9. jsme podali dvě žádosti o grant na větší koncert v příštím roce – 

žádost o partnerství na MHMP a žádost o příspěvek na partnerský projekt 

u Česko-německého fondu budoucnosti. 

 

Srdečně děkujeme Ladě, Mirkovi a Romanovi za krásnou společnou oslavu 

narozenin dne 30.9. a všem pilným včeličkám za pomoc při přípravách! 

Řádná valná hromada v roce 2011 

 

Blíží se listopad a s ním i příští řádná valná 

hromada, která by se měla konat po našem 

jubilejním koncertě. Orientačně pro Vás: v 

jednání je termín v týdnu od 21.11.2011 – 

upřesní se. Bude potřeba znovu zvolit starostu, 

místostarostu, výbor, inventarizační a kontrolní 

komise. Prosím, zvažte, jestli byste měli čas a 

byli ochotni v jednom z těchto orgánu pracovat 

(dle zkušeností je to skutečně práce a nikoliv 

jenom formální členství …) a dejte prosím vědět 

Evě Cmundové. 

 

A na závěr něco, co už jsme jistě dlouho tušili  

  Kostel sv. Martina v Ambergu 

„Mávej hůlkou a až 

hudba skončí, otoč se 

a ukloň se.“ 


