
Zápis 

ze 150. řádné valné hromady Zpěváckého spolku Hlahol v Praze 

 

Datum konání: 13. října 2014 

Místo konání: Velký sál Zpěváckého spolku Hlahol v Praze 1, Masarykovo nábřeží 15 

 

PROGRAM 150. ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY 

1. Zahájení  VH 

- přivítání členů, sbormistrů, hostů starostkou ses. Havelkovou; 

- písemné oznámení o konání VH včetně navrženého programu bylo zveřejněno v zákonem 

požadovaném předstihu (internet, písemné oznámení při zkouškách Hlaholu); 

- pořadí jednotlivých bodů návrhu programu na pozvánce bylo částečně změněno podle 

požadavku uměleckého vedoucího; 

- starostka ses. Havelková pověřila funkcí zapisovatele br. Boháče, který s pověřením vyslovil 

souhlas; 

- matrikářka ses. Samková konstatovala, že podle evidence zaplacených příspěvků má spolek ke 

dni konání VH 51 výkonných členů, přítomno je 46 členek a členů, kteří jsou oprávněni volit a 

hlasovat.  Tento počet představuje více než dvě třetiny všech členů spolku a VH je proto 

usnášeníschopná – prezenční listina je přiložena k zápisu. 

2. Volba volební komise 

Starostkou byla navržena volba volební komise ve složení: ses. Cmundová (předseda), ses. 

Horňáková, br. Chvojka. Volba proběhla aklamací, všichni kandidáti byli zvoleni.  

3. Zprávy členů výboru o jejich činnosti ve výboru od 149. valné hromady 

Zprávy přednesli ses. Hovančíková, br. Boháč, ses. Lokajová, ses. Samková, ses. Mimochodková, 

ses. Reichlová, ses. Cmundová. Zprávy jsou přiloženy k zápisu. Ses. Hovančíková a Reichlová ve 

své zprávě oznámily ukončení svého členství ve výboru z důvodu nemožnosti další komunikace 

s ostatními členy výboru a starostkou spolku. 

4. Zprávu inventarizační komise přednesla ses. Horáčková – je přiložena k zápisu. 

5. Zpráva uměleckého vedoucího R. Z. Nováka a sbormistryně K. Ježkové jsou přiloženy k zápisu. 

R. Novák ve své zprávě uvedl, za jakých podmínek je připraven pokračovat ve funkci uměleckého 

vedoucího Hlaholu v dalším období. 

6. Zhodnocení činnosti a hospodaření spolku přednesla starostka ses. Havelková. Je přiložena 

k zápisu. Na závěr oznámila svoji ochotu nechat hlasovat členy Hlaholu o svém dalším působení 



ve funkci starostky  Hlaholu vzhledem ke kritice její práce obsažené ve zprávě uměleckého 

vedoucího.  

7. Zprávu kontrolní komise přednesl předseda revizní komise br. Horálek. Zpráva je přiložena 

k zápisu. 

8. (a 13.) Ke zprávám členů výboru, uměleckého vedoucího, sbormistryně, starostky, 

inventarizační a kontrolní komise proběhla diskuze, jejímž výsledkem bylo většinové rozhodnutí 

svolat ještě před koncem roku 2014 mimořádnou valnou hromadu za účelem obnovení 

vzájemné spolupráce dosavadního vedení spolku a odsouhlasení výše finanční částky, se kterou 

by v roce 2015 umělecký vedoucí spolku mohl počítat pro uměleckou činnost spolku. 

9. – 12. Volby  

Volba nového místostarosty za ses. Hovančíkovou, které na 150. VH skončil mandát, se 

neuskutečnila, protože pro volbu nebyl k dispozici žádný kandidát. Výkonem funkce 

místostarostky byl do doby konání mimořádné valné hromady valnou hromadou na návrh 

starostky pověřen první jednatel spolku br. Boháč. 

Volba sbormistryně - jedinou kandidátkou byla dosavadní sbormistryně ses. Ježková. Volba 

proběhla tajným způsobem, pro kandidáta se vyslovilo 42 hlasů oprávněných členů spolku, 2 

hlasy byly proti, rovněž dva se zdrželi hlasování. Ses. Ježková byla zvolena sbormistryní Hlaholu 

pro rok 2015 celkem 91,3 % přítomných voličů. 

Dále proběhly aklamací volby nových členů kontrolní a inventarizační komise. Pro kandidáty 

ses. Hučínovou a Jarošíkovou (Kontrolní komise) hlasovalo 100 % přítomných voličů, pro 

kandidáty ses. Takáčovou a br. Zahrádku (Inventarizační komise) hlasovalo 100% přítomných 

voličů. 

Všichni zvolení volbu přijali, jejich souhlas je doložen ve zprávě volební komise, která je přiložena 

k tomuto zápisu. 

14. – 15. Usnesení a závěr 

150. řádná valná hromada zpěváckého spolku Hlahol vzala jednomyslně na vědomí a 

odsouhlasila: 

- zprávu starostky; 

- zprávu uměleckého vedoucího a sbormistryně;  

- zprávy členů výboru; 

- zprávy předsedů kontrolní a inventarizační komise; 

- zprávu o stavu nemovitostí spolku; 

- zprávu volební komise o průběhu a výsledku volby sbormistryně. 

- provedení průzkumných prací na střeše velkého sálu za účelem zjištění rozsahu potřebných 

oprav, které zamezí zatékání dešťových srážek do sálu.  

V Praze 31. 10. 2014 

Zapsal: Pavel Boháč 

Za správnost:  Helena Havelková 



 



Zpráva starostky o činnosti Zpěváckého spolku Hlahol v sezóně 2013 - 2014  

Měla bych tu dnes zhodnotit uplynulý rok. Myslím, že se mnou budete všichni souhlasit, že nám přinesl mnoho 

zajímavých zážitků a nádherné hudby. Listopadové provedení Mozartova Requiem v kostele Sv. Jana 

Nepomuckého bylo nádherné. Vánoční koncerty měly jako obvykle skvělé ohlasy a velkou návštěvnost. Jistě si 

všichni vzpomínáte na společný koncert s Korejským ženským sborem. Berounský koncert, kterým jsme si 

připomněli výročí úmrtí J. L. Zvonaře i koncert při příležitosti Pražské muzejní noci a závěrečný koncert sezóny 

spolu se sborem Bonbon z Berouna pak měly tradiční dobrou úroveň a moc potěšily nás i posluchače. Zvlášť 

krásný však byl poslední koncert, který představil našeho uměleckého vedoucího, jako skvělého skladatele. 

Vysoká úroveň našich koncertů je jistě především velkou zásluhou našich sbormistrů a já bych jim za to dnes 

chtěla poděkovat. Věřím, že příští rok nám přinese další krásné příležitosti a zážitky, i když teď ještě neznáme 

dramaturgický plán na rok 2015. Za 14 dní nás čeká velká akce dvou koncertů s německým, italským a 

francouzským sborem. Děkuji všem, kteří se účastní příprav občerstvení na tuto akci.  

Musím ale zmínit problémy, které provázejí mé působení ve funkci. Jedním z problémů je neochota dodržovat 

stanovy. Mnozí z nás mají pocit, že to je nepodstatný dokument, který se nemusí dodržovat anebo pouze tehdy, 

když se to hodí. Musím zdůraznit, že je to jeden z hlavních úkolů starosty, aby bděl nad dodržováním stanov. 

Protože naše stanovy jsou v leckterých bodech nejednoznačné a je možné je vykládat mnoha způsoby a protože 

již neodpovídají požadavkům nového Občanského zákoníku, navrhuji, abychom započali práci na přípravě 

nových stanov a chtěla bych poprosit členy spolku, abychom společně vytvořili pracovní skupinu, která bude 

tyto stanovy připravovat, abychom je mohli předložit na další Valné hromadě.  

 Nelíbí se mi ani snaha úzké skupinky lidí, která neustále vyvolává ve sboru neklid. Vše se zdůvodňuje tím, že se 

údajně snažíme odstranit našeho uměleckého vedoucího. Chápu, že mnozí z vás této propagandě podlehnou a 

pak ani nemají radost z našeho zpívání. Rozhodně to nepřispívá k přátelskému klimatu. Veškeré snahy o 

společné akce pak vyznívají naprázdno a je to škoda. Chtěla bych apelovat na nás všechny, abychom si 

uvědomili, že jsme spolek lidí, kteří mají obdivuhodného koníčka, pro kterého obětují hodně svého volného 

času. Náš spolek je opravdový skvost s historicky podloženým renomé. Proto bychom ho měli opatrovat s co 

největší láskou a nenechat ho v dnešní době, kdy se už vlastenectví a obětavost moc nenosí, padnout a naopak 

se o něj starat s výhledem na naše budoucí následovníky. 

Před svou volbou jsem vám také slíbila, že se budu zasazovat o hospodárné nakládání s našimi financemi. S tím 

úzce souvisí to, že jsem hned krátce po volbách otevřela práci na organizačním řádu. Ten starý byl bohužel tak 

vágní, že nebylo možno jednoznačně vykládat kdo, za co zodpovídá. Organizační řád jsme přes různé snahy 

zablokovat jednání schválili. Jeho dodržování je ale kámen úrazu, protože hned vzápětí po jeho schválení mi 

umělecký vedoucí napsal, že ho nebude respektovat. Uvědomila jsem si, že je tu velký problém v tom, že on 

chce rozhodovat o všem sám bez porady s výborem. Je to paradoxní v tom, že on za finance nezodpovídá. 

Hmotnou a hlavně právní odpovědnost nese výbor  - především však já jako starostka. Po celý rok jsme se 

potýkali s problémem, že výbor vlastně do poslední chvíle nikdy nevěděl, jak bude vypadat následující koncert, 

kolik bude placených muzikantů a posil. Těžko se pak těsně před koncertem odmítá schválit navrhované 

náklady, i když jsou zbytečně finančně nadsazené, aby nedošlo k ohrožení samotného koncertu, na který jsme 

se všichni usilovně připravovali.  Je špatné, že není možné o dramaturgickém plánu diskutovat v dostatečném 

předstihu. Bylo by pak možné lépe rozvrhnout přípravu i její finanční zajištění. To byl například také důvod, proč 

byly pozvánky na koncert Novák a Novák pouhých pár dnů před koncertem. Musím ale říci, že v posledních 

dnech došlo k malému zlepšení, kdy byla výboru předložena finanční rozvaha pro konec letošního roku. 

Tento můj pozitivní dojem byl však opět narušen zjištěním, že umělecký vedoucí prezentuje náš soubor 

koncertem pod hlavičkou Hlaholu v sudetoněmeckém spolku v Mnichově, aniž by kdokoli z výboru a většiny 

členů o tom byl dopředu alespoň ústně informován. Doufám, že náš sbormistr nám při dnešní příležitosti svůj 

postup uspokojivě a v souladu se stanovami vysvětlí. 

Od ostatních členů jste se z jejich zpráv dozvěděli o dalších aktivitách výboru. Chtěla bych navíc jenom zmínit, 

že v začátku příštího roku plánujeme vydání kalendáře pro rok 2016, kdy budeme slavit 155. výročí založení 

našeho spolku. Připravujeme převedení našeho webu na nový redakční systém, který umožní editaci i našim 



sbormistrům. Také jsme započali diskuzi o klubu členů přátel Hlaholu, který by nám umožnil mít přehled o 

našich příznivcích, dávat jim včas informace o našich aktivitách, nabídnout jim členské výhody a případně 

přitáhnout i další sponzory. Kladně byl na výboru přijat i nápad, že bychom mohli vyzvat naše členy, kteří mají 

děti a vnoučata pěstující hudbu v Uměleckých školách a poprosit je, zda by nemohli tyto nadané děti zpestřit 

naše koncerty. První příležitostí by mohly být naše tradiční vánoční koncerty. 

V průběhu roku jsme několikrát jednali o stavu financí a je dnes jasné, že i přes malé problémy s fakturami 

z minulých let, které nám nebyly uhrazeny, nebudou finance spolku na konci roku v červených číslech. 

Na závěr bych chtěla říci, že přes všechny větší či menší potíže a problémy lze tento rok hodnotit jako úspěšný. 

Kromě výboru a obou sbormistrů bych ráda poděkovala všem členům Hlaholu a popřála nám všem radostné 

zpívání a pohodu v nadcházející činnosti. 

 

 

13. 10. 2014 

Helena Havelková 

starostka Zpěváckého spolku Hlahol v Praze 

     

 

 

















ZPRÁVA DRUHÉ SBORMYSTRYNĚ – 150. VH  

 

Dnes prvně za celé své působení ve funkci druhé sbormystryně si dovoluji využít možnosti vystoupit 

na VH se svým příspěvkem. Poprvé proto, že letošní zpráva uměleckého vedoucího je jak jsme slyšeli 

v mnohém jiná, než v letech předchozích. Je více osobní a má participace na ní byla nulová. Nepřijde 

mi tudíž správné, abych seděla a pouze se schovala za „umělecké vedení“ sboru a ono slovo MY, 

ačkoliv bych se pod správu uměleckého vedoucího podepsala ráda. 

 

Mé názory s Romanem jsou naprosto totožné. Za poslední rok se má práce v Hlaholu otočila o 360 

stupnňů. Poprvé se se mnou začalo zacházet jako s pouhým zaměstnancem, kterému bylo několikrát 

doporučeno, abych se držela piána  a o ostatní se nestarala. První srážka s realitou nastala v loňském 

roce při přípravě koncertu Mozartova Requiem, kdy jsem ještě minulým výborem byla pověřena 

přípravou pozvánek. Finalizace proběhla bohužel už za nového vedení. I přes odsouhlasení, že danou 

věc dotáhnu já a při dalších koncertech ji přebere kompetentní osoba, která pro tuto činnost byla ve 

výboru zvolena, stejně byla má práce zkontrolována, na popud paní starostky byl kontaktován grafik, 

který následně zmaten netušil s kým a o čem tedy má komunikovat. Následně jsem byla ještě 

obviněna ze zatajování informací, uvedených na pozvánce. Jak se Roman zmínil, může se to zdát 

úsměvné a mě možná dnes už také, ale bohužel to nebyl jediný případ. Následovaly další při přípravě 

koncertů, které jsem vedla já. Bylo by chybné domnívat se, že jsme se svůj postoj a nesouhlas 

nesnažili dát najevo a až dnes přicházíme a stěžujeme si. O komunikaci jsme se snažili za podpory 

některých členů výboru mnohdy velmi urputně, bohužel nám ale asi nebylo porozuměno. Z počátku 

jsem se já sama domnívala, že jde o pouhý start a je nutné, aby si vše sedlo, ale zlom u mě nastal 

tuším někdy v dubnu, kdy Vlaďka ze dne na den změnila svůj osobní program, aby přednesla ŽÁDOST 

O FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK NA ROK 2014 na zasedání UČPS, o kterém jsme se dozvěděli z úst předsedy 

unie, pana Romana Michálka necelých 24 hodin před jejím konáním a tudíž jsme s Romanem sestavili 

ve velmi omezeném čase její znění. Když pominu fakt, že umělecký vedoucí měl být včas informován, 

že se takovéto zasedání koná, neboť tato informace byla paní starostce známá, jakým překvapením 

pro mě bylo, když na další schůzi výboru paní starostka místo poděkování za zvládnutí celé situace 

v době její nemoci, neboť to byl důvod proč den před zasedáním nebyla přítomna na výboru, kde 

jsme byli panem Michálkem informováni, Vlaďce za její reprezentaci Hlaholu NE že nepoděkovala, ale 

naopak velmi nevhodným způsobem její výstup zkritizovala.  

 

Jsem si vědoma svého zaměstnaneckého poměru v Hlaholu, nicméně své aktivity tady byly a stále 

ještě jsou srdeční záležitostí.  Práce s vámi mě baví, naplňuje a v mnohém obohacuje. Spolupráce 

s Romanem je pro mě taktéž velkou školou, a k tomu, že mám možnost se tady realizovat v tom co 

mě baví a mám ráda přistupuji s pokorou a rozhodně to neberu jako samozřejmost. Nicméně právě 

proto jsem zaskočena jednáním, s jakým jsem se za poslední rok setkala a stejně jako Roman se mu 

nechci podřizovat. Jeho návrh řešení celé této situace, který následně zazní, jeho druhá varianta se 

mi zdá velmi rozumnou a zcela se k ní přikláním.  

 

V Praze dne 13.10.2014  
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