
4. zápis výboru Hlahol 

Datum: pondělí, 16. ledna 2012 

Přítomni: starostka Silke Klein
Další členové výboru: Blanka Medová, Jana Reichlová, Anna Hudlerová, Vladimíra 

Hovančíková, Jan Jirásek, Andreas Weber
Sbormistr: Josef Čechtický
Omluveni: ostatní
Hosté:  

0. Úvod 
• Prezence. 

• Další schůze: bude stanovena dohodou  

1. a) WD Lux - Halogeny
• Fa WD Lux (u které máme zálohu 20.000 Kč na osvětlení) nabízí reflektory 500 W za 

24.000 Kč, 1000 W za 29.000 Kč. Výbor jednomyslně rozhodl, že reflektory koupíme (hodí 
se např. při koncertech sboru pod lunetou, vyzkoušíme oba typy a podle toho se 
rozhodneme).

1. b) Piano
• Jako nejlepší se jeví zatím nabídka p. Plháka (zapůjčil by i klavír + od- a přiveze), všichni 

pro 
• dodatek Silke: nabídku podal ještě p. Machart, 98 000 Kč + DPH oprava, lak + 25-27 tis.  

Kč + DPH. Výbor tuto nabídku schválil. P. Machart si klavír již odvezl a přivezl náhradní.  
Dále nechá zhotovit přehoz na náš klavír (+ 3 000 Kč)

1. c) Sbor – plány na r. 2012
• út 20.3. – možná spol. koncert s Kanaďany – Hlahol – v jednání 

• soustředění sboru: možné termíny 23.-25.3., 27.-29.4., 11.-13.5., preferujeme termín v 
květnu. Pepa: malý koncert již v pátek večer (aby lidé nedorazili až v sobotu) 

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

• ne 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 

• září/říjen možný víkend. zájezd Haydn/Stvoření do Německa? – viz další bod

• 14.-16.12. – vánoční zájezd do Marburgu – Rybovka (sobota v podvečer)

1. d) Projekt Haydn – Stvoření 
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• objednané sborové party jsou již vybrané, doobjednáme nové. Pro sólisty a výpomoci do 
sboru potřebujeme cca 15 ks. 

• náklady na koncert v Praze zatím cca 175 000 Kč 

• koncert bude od 18 hodin, PMN od 20 hodin!! (dotaz vznesen) 
Dodatek: začátek koncertu se bude stále ještě řešit

• party pro orchestr: Česká filharmonie nabízí půjčit party pro orchestr zdarma! Chce jenom 
být uvedena na programech apod. Výbor jednomyslně rozhodl, že si party půjčíme od ČF. 
Spojení Hlaholu s Č. filharmonií může být jenom dobré, i když se jedná pouze o půjčení not. 

• Provedení v Německu: Hlahol v současné době nemůže financovat výjezd orchestru do SRN. 
Mohli bychom nabídnout maximálně účast Hlaholu zdarma, zůstává ovšem otázka termínu. 
Další víkend v prosinci nepřipadá v úvahu (je již zájezd do Marburgu). 

1. e) Pražská muzejní noc
• koncert lze propagovat v rámci PMN pouze, je-li vstupné nula

1. f) Spolupráce s Bruncvíkem
• Bruncvík poslal nic neříkající dokument, výbor jednomyslně zamítl spojení s Bruncvíkem

• Zvýšení nájemného sděleno pí Pištěcké, souhlasí, čeká na podpis předsedy Bruncvíku, 
Martina Rudovského 

1. g) Podepisování v bance
• Silke informovala o potížích s podpisy – půjdou do banky (Silke, Honza) 

1. h) Sbor – ostatní 
• UČPS požaduje za každého člena sboru čl. příspěvek 200/100 Kč, tzn. nám zůstává pouze 

300/200 Kč na člena – třeba uvažovat o zvýšení čl. příspěvků (zatím pouze informace)
• Hlášení pro OSA připravuje Roman 

• Hlášení pro UČPS připravuje Anna H. 

2. a) Fasáda
• Začátek oprav 15.3.2012 
• Zažádáme ještě o dotaci z prostředků MK „Havarijní program“, uzavěrka  31.1. Dále jsme 

opět zažádali i o prostředky od magistrátu (Silke) 
• Cena opravy 2,95 mil. Kč, na účtu máme pouze 2,2 mil. Kč, navíc by mělo přijít 250 tis. Kč 

od finančního úřadu (přeplatek) – tzn. chybí cca 500 000 Kč; příjmy z nájmu bytů činí 
měsíčně cca 200 000 Kč, z toho musíme odložit měsíčně cca 100 000 Kč, pak by mělo být 
dost – dodatek: přeplatek od FÚ již přišel, je již na spořícím účtu

• Kdyby peněz přesto bylo málo, můžeme uvažovat o darech od členů/veřejnosti, mohli 
bychom např. vystavit „dárkový certifikát“, Hlahol může navíc vystavit potvrzení o daru pro 
daňové účely, dárci si mohou dar odepsat z daní 
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• Uvažujeme o umístění reklamních plakátů na lešení po dobu opravy – Silke jedná 
s J. Novákem (firma zabývající se venkovní reklamou)

2. b) Žádost nájemce p. Kubáska
• P. Kubásek vyžaduje zpětné proplacení prostředků na opravu topení (topná tělesa), které před 

tím sám vynaložil v roce 2009. Argumentuje § 668 a 669 obč. zákoníku. Hlahol mu již 
zaplatil nový kotel + vyvložkování komínu. 

• Stanovisko výboru: podíváme se na jeho nájemní smlouvu a zařazení bytu (kategorie). 
Uvedené paragrafy hovoří o tom, že pronajímatel je povinen zaplatit opravu, pokud nájemce 
na ni upozornil předem – to zde pravděpodobně nenastalo. Informujeme se ještě u Evy 
Cmundové. Případně lze si představit proplacení nákladů, avšak zvýšení kategorie a výsledně 
vyšší nájem. (Silke, Michal)

2. c) grant od RWE 
• Pokusíme se získat grant od RWE (Silke/Dáša Klinská) 

Přílohy: 
• prezenční listina dnešního zasedání 

• program schůze 16.1.2012 

Schválila: 
………………………………...

Silke Klein  
Sestavil: Andreas, leden 2012 
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