
Zápis ze schůze výboru ZSH ze dne 22.5. 2014 

Přítomni: Helena Havelková, Vladimíra Hovančíková, Eva Cmundová,Tereza Lokajová, 

Pavel Boháč 

Omluveni:  –Roman Novák, Anežka Mimochodková, Eva Samková, Jana Reichlová 

Program: 

1koncert Beroun 

2/ Pražská muzejní noc  

 

3/ Různé 

 
.................................................................................................................................... 

- Informace starostky o organizaci koncertu v Berouně a jednání se zástupkyní 

pořádající agentury, která se spoléhá na to, že zajistíme vytištění programů na tuto 

akci. Pořádající agentura také žádá o detailní program koncertu a informaci o 

počtu dárkových kytic. Místostarostka předá informace o tomto požadavku 

Romanu Novákovi, aby tuto záležitost projednal s agenturou. 

- Proběhla diskuze k účasti sólisty na koncertě v Berouně. Starostka nesouhlasila 

s účastí sólisty na koncertě Hlaholu, protože jde o zbytečné navyšování nákladů a 

sbor by měl být schopen zajistit koncert takovéhoto charakteru sám. Starostka také 

požadovala, aby v zápise byla zpráva o opakovaném požadavku na UV Romana 

Nováka, aby včas dával informace výboru a aby se věnoval především umělecké 

činnosti a ostatní práce servisního charakteru přenechal výboru. Eva Cmundová 

navrhuje, aby na koncertu v Berouně měla solo i klavíristka a i svým solem 

přispěla. 

- Připomínky k organizaci koncertu byly i v oblasti finanční, starostka vyslovila 

nesouhlas se sbormistry navrhovanými odměnami pro výpomoce. Navrhuje částku 

500 Kč místo Romanem navržených 900 Kč. Bude projednáno na příští schůzi 

výboru. 

- Doprava na koncert bude zajištěna Busem společnosti Exprescar Kladno. Výbor 

rozhodl i na základě zkušeností, které s touto firmou máme. Pavel Boháč 

kontaktuje a potvrdí dopravce. Doprava bude proplacena pořádající agenturou. 

Starostka zajistí potřebné podklady pro fakturaci. Místo a čas odjezdu byl stanoven 

na 4. 6. 2014 – 16.30 hod od zastávek busu u stanice metra Stodůlky. Společná 

zkouška sboru před koncertem od 17 hodin. Koncert začíná v 19.00. 

- Další organizační zajištění je kladení věnců na hrob pana J. L. Zvonaře v Kublově 

společně se skupinkou reprezentantů obcí. Akt je od 17 hod. Starostka navrhuje, že 

vyzve členy sboru, aby se příhlásili k účasti a společně se starostkou Hlaholu by 

pak jeli autem do Kublova. Výbor tento návrh schválil. Tuto pietní akci zajistí 

starostka s členy sboru v počtu  3- 4 osoby. Po skončení akce se připojí ke sboru. 



- Vzhledem k dlouhodobé neúčasti paní Kláry Ježkové na zkouškách zajistil Roman 

Novák zástupkyni na další dvě zkoušky, aby byl program na koncert byl řádně 

zkoušen a nebyl ohrožen. Byla projednána odměna zastupující sbormistryni. 

Starostka navrhla částku 500 Kč za zkoušku. Členové výboru s tímto návrhem 

souhlasili. 

1) Organizace a info k PMN podala T. Lokajová. Akce je nahlášena a zařízena a 

projednána. Nepodařilo se jen dodat časy vstupů našeho sboru agentuře na program. 

Vstup a vložení této informace na web PMN byl limitován časem. Po té, co Tereza 

informace získá od sbormistrů, bude zajištěno jejich zveřejnění na stránkách Hlaholu. 

- Nabídka firmy Canon na zapůjčení projektoru na projekci PMN byla schválena – 

zajistí Patricie Kralovičová. Možnost instalovat notebook a obsah prezentace bude 

konzultována se sbormistry – Klárou Ježkovou, která zajišťovala její obsah i loni. 

Dále bylo navrženo Vl. Hovančíkovou , na základě zkušeností z minulých PMN, 

aby byl text pro návštěvníky upraven, zkrácen a přeložen i do NJ a AJ. Text 

v elektronické podobě předá Pavlu Boháčovi Helena Havelková, aby ho mohl 

zkrátit a upravit pro potřeby PMN 2014. Pro překlady osloví starostka paní Šárku 

Takáčovou - Aj a pana Horálka – NJ. Barevné papíry na tisk informačních letáků 

zajistí Vl. Hovančíková. K propagaci Hlaholu na PMN budou předloženy i 

barevné materiály z minulých let, které jsou v dostatečné zásobě připraveny. 

Rozpis služeb dozoru PMN - po dvou hodinách - bude předložen členům sboru, 

aby se tak dle svých možností mohli podílet na organizaci a zajištění PMN 

v Hlaholu dne 14.6. 2014. 

3) Různé: 

- Info o schůzce a revizi požárního technika – v Po 26.5. od 18.00 hod – 

Hovančíková 

- Je nutné zajisti dozor v prostorách Hlaholu dne 4.6., kdy budeme v Berouně – 

starostka osloví pana Steiningera, popř. další  lidi, kteří by toto zajistili, P. Boháč 

proškolí, seznámí, informuje . 

- Jana Reichlová zajistí a zkontroluje, zda byl proveden úklid prostorů pod kúrem a 

u schodiště z Vojtěšské – po stavebních úpravách byly tyto velmi znečištěny. Bude 

komunikovat s paní Slivanskou, aby vše bylo uklizeno. 

-  E. Cmundová krátce informovala o průběhu prací kolem rekonstrukce dlažby a 

dalších nutných úpravách. Společná prohlídka členů výboru na provedené práce se 

neuskutečnila. 

 

Zapsala: Vl. Hovančíková                                                                     V Praze dne 22.5. 2014 

Za správnost: Helena Havelková 

 


