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Praha 27. září 2018
Vážení a milí předplatitelé, přátelé, kamarádi,
nevím, zda se k vám dostala informace o stavu příprav dalšího čísla časopisu Naše muzika, ale v přípravě nastaly zásadní změny, o kterých bych vás rád informoval.
Vydavatelem čtvrtletníku Naše muzika je Brigita Hlaváčková – Umělecká agentura BRIVA. Celý
obsah (psaní a úpravy článků) jednotlivých čísel jsem od roku 2005 připravoval sám a byl jsem po
celých 13 let i šéfredaktorem, zodpovědným za obsah a celkovou přípravu každého čísla. Ve středu
5. září jsem byl ale, prostřednictvím právníka paní Brigity Hlaváčkové, z funkce šéfredaktora odvolán.
Důvodem bylo to, že jako majitelka ochranné známky Naše muzika, si další čísla už chce připravovat
sama. Úsměvné na celém je, že jsem nikdy do funkce šéfredaktora nebyl jmenován, a tak dle mého není
ani co nebo koho odvolávat. Ale to je už celkem jedno.
Považuji za slušné, abych vám všem po 13 letech poděkoval za spolupráci a podporu. Nebylo to
mnohdy jednoduché, ale časopis vycházel pravidelně a pochvaly za obsah od vás čtenářů vždy potěšily.
Tento dopis vám píši i proto, že jsem se, po mnoha intervencích od vás, našich čtenářů, rozhodl, že
ve vydávání časopisu budu pokračovat i nadále. Důležité je, že se podařilo zajistit partnery a vydavatele,
kteří mají zájem podporovat dechovou hudbu a všechny aktivity, které jsou s přípravou každého čísla spojené. Jen musíme pozměnit jeho název. Nové číslo časopisu, na kterém se podílí celý štáb spolupracovníků, je již v přípravě. Obsahově bude vše stejné jako doposud. Předpokládáme, že se k vám časopis dostane v druhé polovině listopadu, společně se složenkou na roční předplatné pro rok 2019 ve výši 200 Kč.
Rozešleme i ceny pro výherce křížovek, abychom dostáli svých závazků vůči vám.
Co bude s časopisem Naše muzika, nevím. Bude tedy jen na vás, zda se rozhodnete pro náš nový
časopis a zaplacením předplatného nás podpoříte i v dalších letech.
Vaše případné dotazy neváhejte směřovat na mejlovou adresu briva@volny.cz, která je stále v platnosti i pro nový časopis nebo na moje tel. číslo 603 242 784. Rád vám na vše odpovím.
A protože nestihneme pozvánku prostřednictvím časopisu, tak bych vás rád pozval na
festival Svatomartinská křídlovka, který se bude konat v neděli 11. listopadu od 14.00
hod. v Kulturním centru v Novém Strašecí. Již dnes se na vás těší Modrá muzika, Šohajka
a Krajanka Václava Hlaváčka. Rezervace míst na tel. 313 572 340. Přikládáme i leták na
objednávku stolního kalendáře Dechové orchestry 2019.
Ještě jednou vám všem děkuji za podporu a těším se s vámi na setkání v novém čísle nového
časopisu pro lidi a o lidech v dechové hudbě.
S přáním krásných podzimních dnů
Václav Hlaváček

