
2. zápis výboru Hlahol 

Datum: čtvrtek, 8. prosince 2011 

Přítomni: starostka Silke Klein

Další členové výboru: Jana Reichlová, Anna Hudlová, Blanka Medová, Jan Jirásek, Andreas 
Weber

Sbormistr:  

Omluveny: ostatní

Hosté:  

0. Úvod 

 Prezence. 

 Další schůze: začátkem ledna 

1. a) Vánoční koncerty

 Amberg: vedoucí autobusu budou Vlaďka (sbor) a Áda (orchestr). Odjezd 8.30 od 
Lékařského domu, nástup na zkoušku v kostele 13.30 hod. 

 Libchava: vše běží (dodatek: zkouška v Hlaholu 10.00 hod., pak přímo odjezd na koncert) 

 koncert Šulc: 15.12. od 18.00 hod. – 1 písnička + Rybovka 

 koncert Hlahol: již prodáno 170 + 100 lístků 

 Koncert ve Zvoli letos nebude (nízký zájem zpěváků).

1. b) Další zpívání

 přišlo celkem málo lidí

1. c) Vyúčtování výročního koncertu 

 Andreas nedodal, slíbil na příště 

1. d) Klavír 

 V lednu 2012 chceme objednat mechanickou opravu klavíru + zápůjčku z Českého 
hudebního fondu

1. e) Koncert „Stvoření“ Josepha Haydna společně s něm. sborem

 pravděpodobně den před Muzejní nocí 

 zažádáno o příspěvek od Česko-německého fondu budoucnosti (dodatek: schváleno 150.000 
Kč)

 zažádáno o příspěvek od Magistrátu hl.m. Prahy 



2. zápis výboru Hlahol 

1. f) Bruncvík

 Přijela pí Pištěcká, doprovázena 2 dalšími dámami a p. Řehákem (několikrát uvedl, že je 
diplomat). Pí Pištěcká a p. Řehák líčili své představy o světlé budoucnosti spojení 
Bruncvíku a Hlaholu. Chtějí napsat své myšlenky na papír a poslat. Výbor se táže, zda za 
uvedenými plány není jenom snaha ušetřit za nájem. Předběžně dohodnutá schůzka na 
16.1.2012, 20 hod. po zkoušce. 

1. g) Web

 Šárka svou funkci zcela složila, Vít Zahrádka povede internet v budoucnosti, pokud sám 
nebude na zkoušce, zjistí, co je nového. 

1. h) Zaměstnanci 2012 

 Pepa jako 2011 = 7 500 Kč, Roman 9 500 Kč, Eva Cmundová: 250 Kč/h do max. 5 000 
Kč/měs., Klára = 6 000 Kč, Michal jako v roce 2011, V. Řeháčková: jako teď + 1 DPP 

1. i) Podpisové vzory banka

 Papír se připraví do zájezdu do Amberku, do banky v pondělí před vánocemi 

1. h) Zkoušky

 12., 16. prosince 

2. Dům 

α) Rekonstrukce bytu po pí Jandové stala o 33.000 Kč více než původně plánováno – výbor 
souhlasil 

β) Chybí některé nájemní smlouvy (OPBH v minulosti při předání domu nedodal) – zajistí Eva 
Cmundová 

χ) Pokuta od Odboru památkové péče: lze očekávat do vánoc, po převzetí lhůta pro odvolání 
15 dní 

δ) Prosíme Michala, aby zhotovil 2 tabulky s přehledy jednotl. bytů: řádky jsou patra, sloupce 
jednotlivé byty. Údaje: číslo bytu, plocha, hl. nájemce, počet osob, výše nájemného, výše 
kauce, poznámka (např. regul. nájemné, zápůjčka klavíru apod.); případně další vhodné 
údaje

Přílohy: 

 prezenční listina dnešního zasedání 

 program schůze 8.12.2011 

Schválila: 

………………………………...

Silke Klein  

Sestavil: Andreas, leden 2012 


