
Zápis výboru Hlahol  

Datum:  pondělí, 07. března 2011  

 

Přítomni:  starostka Silke Klein  

Další členové výboru:  Šárka Blaţíčková, Eva Cmundová, Jan Jirásek, Andreas Weber 

Sbormistři:  Roman Novák,  

Omluveni: Klára Jeţková, Magda Holubová, Vladimíra Hovančíková 

Hosté:   

 

1.   Úvod  

 Prezence.  

 Zápis z minulé schůze: druhou část zápisu z 11.1. poslala Vlaďka Šárce, dnes to Šárka rozešle 

výboru, pak na internet  

 Další schůze: pondělí 11.4.2011  

 

Další body podle programu (je přílohou tohoto zápisu):  

1. a) Vánoční koncerty  

 11.12. moţnost koncertu v Ambergu (Německo, vánoční trh, akvapark) 

 17.12. Horní Libchava  

 18.12. Hlahol Praha  

 K vánočnímu koncertu: chceme-li dva koncerty, připadají v úvahu pouze dva koncerty v neděli 

(odpoledne, večer). Roman namítal moţnou horší morálku sboru (někdo se po prvním koncertu 

opije, někdo bere první koncert jako generálku). Měli bychom připravit program bzw. 

organizovat akci tak, aby nás to ani nenapadlo.  

 

1. b) Koncert 18.4.2011  

 program: Gesualdo, Stecker, Pergolesi   

 

1. c) Jubilejní koncert  

 06.11.11 U Salvátora (Janáček – Amarus, Dvořák – Te Deum, Ţalm 149)  

 cena 9.600 Kč za celý večer  

 generálka: 4.11. večer (+ 2.000 Kč)  

 

1. d) Další koncerty, zkoušky 

 12.5.11 – 10.00 hod zahájení Praţského jara (3 skladby, věno + 2 x Dvořák)  

 11.6.11 – 19.00 hod. Muzejní noc (anglická píseň + různé maličkosti)  

 v ostatním se podívejte na internet nebo zeptejte se přímo Romana.  
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 zkoušky: normálně pondělí – Klára, čtvrtek/pátek – Roman, mimořádné zkoušky před koncerty 

se oznámí včas předem  

 

1. e) stanovy     

 celkem 5 členů poslalo návrhy do stanov  

 Silke návrhy spojí do 1 dokumentu a rozešle výboru  

 Silke předloţí návrhy advokátovi – zda tam jsou nějaké potíţe   

 

1. f) Radio Classic  

 projekt na Radiu Classic proběhl, Honza to vnímal spíše jako „náborovou akci“  

 vlastní inzerce na nábor nových členů teprve bude, schválen text reklamy (10 vteřin)  

 Roman půjde dnes (100 let MDŢ) na rozhovor  

 

1. g) granty na uměleckou činnost  

 MHMP: 80.000 Kč  

 Praha 1: čekáme na vyjádření  

 Unie: čekáme na vyjádření  

 

2. a), b) volný byt   

 zájemce – vyučující na Karlově univerzitě, rozhodne se v březnu  

 třeba opravy: odstranit koberce, přebrousit parkety, kuchyňská linka, vymalovat, odhad cca 

60.000 Kč – hlasování: 4 pro, nikdo se nezdrţel ani nebyl proti  

 od p. Baránka zůstává částka 57.000 Kč, z které můţeme něco zaplatit  

 

2. c) Centra   

 zatím porodní bolesti, ale zlepšuje se to (zásluha: Eva, Silke, Michal) 

 

2. d) vyklízení sklepních prostor    

 Eva navrhuje vyuţít nabídky od Centry a sklepy vyklidit (cca 10.000 Kč)  

 Andreas se chce na to nejdříve podívat – závěr: prohlídka co nejdříve, pak se rozhodneme  

 

2. e) plyn  

 při revizi plynového vedení byly zjištěny drobné nedostatky i v bytech (sporáky apod.)   

 necháme opravit  

 

2. f) fasáda   

 Eva navrhuje opravu fasády i v případě, kdyţ grant nedostaneme   
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 Eva připraví na příště výnosy z nájemného, náklady na dům a daně (= peníze k dispozici)  

 Andreas: potřebujeme rezervu na opravu hmotného majetku – Eva domluví s Účetní společností  

 čekáme na případný grant (ţádost podána), p. Kalinovský slíbil moţné provedení prací v létě i v 

případě rozhodnutí aţ v květnu  

 

2. g) další opravy   

 nové parkety (peníze jsou k dispozici): léto, případně si vyţádáme další (třetí) nabídku  

 oprava střechy: přímo nad sálem nemůţe být plexisklo – tam by mělo být tvrzené sklo, nahoře 

speciální materiál (makrolon), nabídková cena: 265.000 Kč – takto schváleno NPÚ 

 

Přílohy:  

 prezenční listina dnešního zasedání  

 předem zaslaný program zasedání výboru  

 

 

 

 

 

 

 

Schválila:   

                       ………………………………... 

Silke Klein      

 

 

Sestavil: Andreas, 100. výročí Mezinárodního dne ţen  

 

 


