
3. zápis výboru Hlahol 

Datum: čtvrtek, 2. ledna 2012 

Přítomni: starostka Silke Klein

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

Sbormistr: Roman Novák

Omluveny: ostatní

Hosté:  

0. Úvod 

 Prezence. 

 Další schůze: bude stanovena dohodou  

1. a) Vyhodnocení vánočních koncertů 

 Amberg a H. Libchava: dopadly úspěšně, sbor i posluchači spokojeni.  

 Vánoční koncerty v Hlaholu: je třeba PŘEDEM přesně rozdělit odpovědnost za jednotlivé 
činnosti (rozdělení kravat, šál, přípravu sálu atd.), nelze bohužel očekávat, že by se našlo 
dost lidí, kteří se sami od sebe začínají starat 

1. b) Vyúčtování grantů

 udělají příští týden Silke + Michal + někdo další, aby se zaučil/a 

1. c) Grant RWE

 fa WD Lux (dodávala Hlaholu podia/osvětlení) nám vystavila fakturu, tzn. máme u nich 
zálohu na plnění ve výši 20.000 Kč 

1. d) Klavír 

 Roman se podívá ještě jednou tento týden na klavíry, vybere 1, půjčíme zatím na 1/2 r.,  
klavír v sále necháme mechanicky opravit, po pololetí rozhodneme, co dál (např. do malého 
sálu pouze pianino...) 

1. e) Koncerty 2012 – dnešní stav

 út 20.3. – možná spol. koncert s Kanaďany – Hlahol – v jednání 

 po 2.4. – velikonoční koncert (Pepa/Klára) – Hlahol 

 před velkým koncertem bude nutné soustředění – na jaře 

 27.5. – možná koncert s americkým vysokoškolským sborem – v jednání

 7.-8.6. – orchestrální zkoušky/generálka na Haydna 

 so 9.6. – Stvoření/Haydn s něm. orchestrem 

 28.-30.9. – možný víkend. zájezd Haydn/Stvoření do Německa? – v jednání

 14.-16.12. – vánoční zájezd do Marburgu – Rybovka – v jednání
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1. f) Projekt Haydn – podrobně 

 máme podporu od Č.-n. fondu budoucnosti 150 000 Kč, 

 zažádáno o příspěvek na Magistrátu hl. m. Prahy 

 koncert v Hlaholu již od 18 hod., potom „běžná“ muzejní noc 

 aby se koncert příliš neoddělil od Muzejní noci, bude nízké vstupné např. 100 Kč

 před koncertem bude nutné soustředění – na jaře 

 noty: Silke zjistí cenu v ČR, v SRN stojí 12,80 eur. Výbor rozhodl (jednomyslně), že 
přispívá členům na noty, spoluúčast členů Hlaholu je 150,- Kč/part, klavíráky má na starost 
Blanka Medová 

1. g) Bruncvík

 Hlahol není proti společným projektům, včlenění Bruncvíku do Hlaholu v současné 
(po)době nepřipadá do úvahy 

 navýšení nájemného podle původního plánu, Silke + Michal prověří stávající smlouvu 

1. h) podepisování smluv/příkazů – OK 

1. i) pokladna

 Andreas informoval o nákladech na koncerty, v roce 2010 dosáhly granty/dotace žádané 
výše, v roce 2011 už ne 

1. j) Matrika/počet členů

 připravuje Anna do konce ledna 

1. k) ostatní

 Vít umístí přihlášku do Hlaholu do členské sekce na internet  

2. Dům 

α) Pokuta od Odboru památkové péče: 50 000 Kč, zítra napíší Silke + Michal odvolání 

β) Klára dostala nový telefon, Roman výměnu (vždy za 1 Kč) 

χ) byty: Fišerová – CENTRA by měla připravit výpověď, zajistí Eva Cmundová 

δ) nájemní smlouvy: jsou v pořádku (udělala Eva Cmundová) 

ε) Vypracujeme pro jednotlivé činnosti vypracuje seznamy nutných úkonů (checklisty) a 
seznamy důležitých údajů, abychom v případě nouze např. věděli, kde jsou hlavní jističe, 
uzávěry vody apod. 
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3. Ostatní

 kopírka: máme nabídku od fy Copymat, cena cca 25 000 Kč, Andreas doporučuje model se 
„servisně materiálovou smlouvou“, firma by platila tonery, opravy, čištění apod., opravy do 
24 h., cena 0,35 Kč/str., my bychom platili pouze papír 

 Andreas dostal za úkol sehnat další nabídku 

Přílohy: 

 prezenční listina dnešního zasedání 

 program schůze 2.1.2012 

Schválila: 

………………………………...

Silke Klein  

Sestavil: Andreas, leden 2012 
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