
Zápis 7. zasedání výboru Hlahol  

Datum:  pondělí, 23. května 2011  

 

Přítomni:  starostka Silke Klein, místostarostka Vladimíra Hovančíková 

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

Sbormistři:  Klára Ježková  

Omluveni: Roman Novák, Magda Holubová  

Hosté:  Jaroslava Horáčková, Taťána Fulajtárová 

 

0.   Úvod  

 Prezence.  

 Minulý zápis 

 Další schůze: sobota 11.6.2011 (v rámci muzejní noci) 

 

Další body podle programu (je přílohou tohoto zápisu):  

1.a  Výtěžek z koncertu 18.4. 

 8.800 Kč, Hlahol přidá 200 Kč, věnujeme Japonsku 9.000 Kč  

 

1.b  Hlaholské výročí 

 známky (každý člen 1 arch zdarma, další za 160 Kč, ve volném prodeji 200 Kč) jsou u Michala  

 ČRo 3 – Vltava nabízí rozhlasovou reportáž z muzejní noci, dále partnerství pro rok 2011  

 dále nahrávku jubilejního koncertu 

 Mafra nabízí sponzorství – cedule „sponzoruje Mafra“. Táňa & Silke získají bližší informace  

 

1.c  Pražská muzejní noc 11.6.  

 dobrovolníci ať se hlásí Silke  

 19-21 h veřejná zkouška  

 21.00-21.40 koncert, v šatně bude Víťova kamarádka, muzeum v té době zavřené  

 program: 3 x Hašler, 4 x Dvořák + něco ze mše D-dur, Věno, Proč bychom se...  

 muzeum: max. 10 osob, s doprovodem (a výkladem) tam i zpátky 

 šatna: prodej CD, DVD, známek, pohledů, obálek s razítkem  

 náklady na případná sóla/výpomoci: 5-6.000 Kč (schváleno jednomyslně) 

 

1.d  Slavín 12.5. 

 vystoupení se podařilo, všichni šťastní 

 dostaneme 20.000 (vč. DPH) od Pražského jara, smlouva se připravuje, náklady byly 2.000 (tenor, bas)  

 

1.e  Granty  
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 Praha 1: 60.000 na celoroční činnost, restaurování maleb a lunety: 40.000  

 Český hudební fond (na činnost archívu – Martin Rudovský): 15.000 Kč 

 

1.f  ochrana značky Hlahol 

 logo Hlaholu je registrováno jako ochranná známka  

 

1.g  piano v sále 

 informace příště  

 

1.h  Účast na Dnech evropského dědictví 10./11.9.2011 

 účast byla jednomyslně schválena, zpřístupníme na 2 dny sál  

 další akce, možný koncert apod. – později  

 

1.i  Evidence členů  

 mnoho lidí stále nemá zaplaceno  

 podle stanov nemohou hlasovat na VH!  

 Táňa projevila ochotu převzít dočasně evidenci členů  

 Silke/Roman to oznámí nahlas na příští zkoušce  

 

1.j  druhý sbormistr v době IX-XII/2011  

 Kláru po dobu její nepřítomnosti bude zastupovat Josef Čechtický z Tábora, je již domluveno  

 

2.a  P. Holub – obložení v sále  

 p. Holub (PH) se dostavil, stěžoval si na postup Hlaholu/Centry, dle jeho názoru se měl Hlahol obrátit 

před znalcem nejdříve na něj. Poté podal vysvětlení své práce a svého názoru na příčinu vzniku škody   

 PH: práce zahájeny 22.7.10, 20.8. havárie, topení fungovalo až od 19.10. 

 PH: obložení není nové, pouze několik částí 

 PH: kryty před topnými tělesy v sále „jsou již hotové, čekají na lakýrníka“ – slíbil poslat fotografie 

hotové konstrukce  

 PH: montáž po položení parket (tzn. po špinavé práce z parketami)  

 Informace od znalce: práce měly být po havárii přerušeny úplně – Andreas zjistí podrobnosti u 

p. Hamáka  

 

2.b  Fasáda, střecha apod.  

 pořadí prací viz mail od Silke, jednomyslně schváleno 

 domluveno i s restaurátorem p. Kalinovským 

 Táňa zná firmu AZ střechy a případně domluví podrobnosti  

 parkety: Eva napíše firmám, aby ještě dodaly reference  
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 fasáda: v současnosti mnoho akci jiných, málo lidí, raději až příští rok po zimě (schváleno 

jednomyslně)  

 k investicím mimořádná VH 13.6., Silke oznámí na zkoušce + nástěnka + internet 

 

2.c  Úklid sklepa 

 Eva podala informaci, úklid proběhl, volné sklepy nabízíme k pronájmu nájemcům   

 

2.d  Byty apod. 

 nájemnici pí Jílkové spadl sníh na střechu auta, peníze dostala, Michal vybavuje pojištění  

 Eva: opravy bytu po Baránkovi staly celkem 72.000 Kč  

 musíme zajistit opravu komínů v návaznosti na revizní zprávu komínů (Eva požádá p. Hamáka ještě 

jednou o zaslání zprávy)  

 totéž pro plyn  

 byt Jukl/Juklová: jednáme 

 Eva: evidenční listy ještě nejsou úplně vyplněné, dále sleduje  

 Eva: „zmizela“ i nefunkční kuchyňská linka z chodby 

 nabídka p. Votického ke „zvelebení“ schodišť: do smlouvy napsat větu „Za kvalitu provedené práce i 

za škody odpovídá p. Votický“, celková nabídková cena 20.400 Kč, jednomyslně schváleno  

 

3.   Ostatní  

 jednomyslně schválen nákup 2 dvouvařičů do kuchyně 

 účet: na počítači Hlaholu je k dispozici elektronický výpis z účtu  

 písemné výpisy z účtu: u účtů by měla zůstat kopie všech dokladů, aby např. z výpisu bylo jasné, na co 

se vztahují odešlé částky – příp. poznámka „faktura se nachází ...“  

 

Přílohy:  

 prezenční listina dnešního zasedání  

 předem zaslaný program zasedání výboru  

 

Schválila:                     ………………………………... 

                                                                                                                Silke Klein      

Sestavil: Andreas, jaro 2011  


