
Zápis ze schůze výboru ZSH ze dne 20. 3. 2014 

Přítomni: místostarostka Vladimíra Hovančíková – v zastoupení vedla tuto schůzi výboru 

z důvodu nemoci starostky Heleny Havelkové, členové výboru: Pavel Boháč, Eva Cmundová, 

Anežka Mimochodková, Roman Novák, Eva Samková  

Omluveni:  starostka  Helena Havelková, Tereza Lokajová, Jana Reichlová  

Hosté: Klára Ježková, Vendulka Lacinová, Roman Michálek – Unie českých pěveckých 

sborů,  

Program: 

1/Vystoupení R. Michálka z Unie českých pěveckých sborů (UČPS) 

2/ Koncert s Korejci 

3/ oficiální dárky Hlaholu  

4/ Muzejní noc  

5/ granty  

6/ festival Ameropa 

7/ Informace o započaté rekonstrukci dlažby v domech 

8/ Různé   

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

1) Vzhledem k ohlášené návštěvě Dr. Michálka z UPS jsme na program zařadili jako 

první jeho zprávu, návrhy a připomínky. 

- Informace o možnosti setrvání UPS v prostorách nájemních Hlaholu, zdůvodnil 

nesouhlas s výší navrhovaného nájemného a postoj UPS k této částce. Žádá výbor 

o přehodnocení a snížení nájemného. Pro UPS není tato částka akceptovatelná. 

-  Nabídl další možnosti spolupráce UPS a Hlaholu:společné koncerty s pěveckými 

sbory kontaktovanými UPS. 

- Např. cyklus 10 koncertů v období jednoho školního roku pod hlavičkou a garancí 

UPS i Hlaholu jako navázání na tradici partnerství Hlaholu a UPS. 

- společné využití pracovní síly v administrativě  

- společný koncert Svatováclavských slavností s navrhovaným repertoárem 

Novákových balad v termínu 28. 9. 2014 zaštítěný UPS. 

Na závěr svého vystoupení dr. Michálek vyzval sbormistry a členy výboru k podání 

žádosti o příspěvek UPS na vybranou konkrétní akci Hlaholu na jednání UPS v pátek 

21.3 2014 a pozval zástupce Hlaholu na další schůzky a akce UPS. Žádost zpracují 

sbormistři, přepošlou místostarostce Vl. Hovančíkové, která ji v pátek 21. 3. 2014 

předloží na jednání UPS. Do funkce zástupce Hlaholu v UPS navrženou sestru T. 

Fulajtárovou, která tuto funkci již vykonávala a má o její vykonávání zájem projedná a 

schválí členové výboru na další schůzi. 



- Návrhy a informace Dr. Michálka byly podpořeny oběma sbormistry, dr. Michálek 

byl opakovaně členy výboru požádán o jejich předložení v písemné podobě, aby 

mohly být podrobně projednány na další schůzi výboru za přítomnosti starostky. 

2) Koncert s Korejci – termín 9. 4. 2014 – ve velkém sále Hlaholu.  Návrhy plakátů – 

zajistí a pošle ke zhlédnutí Klára (formát A3,A4 a dostatečný počet pohlednicových 

formátů). Koncert potřebuje větší propagaci z naší strany, Termín, program a zkoušky 

jsou již známy. Po koncertě se bude konat setkání s pohoštěním v Hlaholu, domácími 

výrobky se podílí i naši členové. Hlahol zajišťuje nápoje, pivo. Podrobnější informace 

k repertoáru bude průběžně podávat na zkouškách aktuálně Klára a k organizaci a 

zajištění materiálně technickému operativně i starostka. 

3) Informace o možnosti reprezentativních dárků pro hosty a partnery Hlaholu – zajišťuje 

starostka Havelková. Návrhy od sbormistrů a členů – zajistit univerzální dary, bez 

konkrétních dat akcí, s logem ZSH, hodnotné, vkusné, nejen hrníčky a drobné vázičky. 

Materiál české sklo vhodné, doplněné publikací o Praze apod. Bližší podá příště info 

starostka. 

4) Muzejní noc – bod nebyl projednán vzhledem k nepřítomnosti sestry Lokajové. 

Zazněla pouze připomínka k vylepšení organizace a materiálu pro hosty MN, postřehy 

z minulých let – bude projednáno příště. 

5) Info o grantech na rok 2014 i o možnosti podání grantů na rok 2015 podal P. Boháč: 

V letošním roce Hlahol na celoroční kontinuální činnost získal příspěvek od Městské 

části Praha 1 ve výši 60 tis. Kč, termín podání žádosti na poskytnutí grantu v oblasti 

kultury od Magistrátu hlavního města Prahy pro rok 2015 je 28. duben 2014, 

umělecký vedoucí přislíbil dodání podkladů pro vypracování projektu na rok 2015 do 

přibližně poloviny dubna tak, aby bylo možné termín podání žádosti dodržet. 

Umělecký vedoucí rovněž informoval, že o grant Česko-německého fondu 

budoucnosti pro společný říjnový koncert požádal náš partnerský sbor 

v Petershausenu, Hlahol by u ČNFB mohl v červnovém termínu podat žádost o grant 

na společný adventní koncert v Německu. 6) Festival Ameropa – letní akce, zájem a 

info ze strany pořadatelů i zájemců minimální. Umělecký vedoucí nedoporučuje, 

Hlahol se jako sbor nezúčastní výše uvedených důvodů. 

7) Info o započaté opravě dlažby v domě podala Eva Cmundová – probíhají připomínky, 

jednání a konzultace s NPÚ. Dle sdělení Evy Cmundové je možné započít i 

s rekonstrukcí malého sálu, pokud by se uvolnil, částka na opravu je. 

8) Různé: 

- připomínky a návrhy sbormistrů k aktualizaci webových stránek, žádají o možnost 

psát svoje aktuality a informace ke sboru a organizaci koncertů dávat na web sami. 

Předešlo by se tak duplovaným informacím, které se přeposílají 2x nebo vůbec ne. 

- Tato jejich žádost byla řešena již ¨na počátku sezony, kdy web byl dán  na starosti 

sestře T. Lokajové, avšak ohlasy z řad členů i nekomfornost a nemožnost vstupů a 



aktualit od sbormistrů jsou zde znovu předloženy ke zvážení a případné změně. 

Včasná a úplná informovanost pro členskou základnu není takto doposud 

dostatečně zajištěna a dvojí zprávy přeposílané vyvolávají nejasnosti a působí 

nedůvěryhodně. Sbormistři žádají konkrétní jména do Hlaholgroups, aby věděli, 

komu jejich zprávy chodí a komu je vlastně posílají. O nespokojenosti sbormistrů 

s webovými stránkami následovala diskuse všech členů výboru a byl podán návrh 

na znovuprojednání a řešení na příští schůzi výboru v přítomnosti starostky i 

jednatelky Hlaholu. 

- Umělecký vedoucí RZ Novák upozornil na zákonnou povinnost odvádět 15 % 

daně za hudebníky. 

- Umělecký vedoucí podal informaci o plánovaném koncertě 4. 6. 2014 v Berouně, 

info podáno i na zkoušce. 

 

- Termíny akci Hlaholu, které byly oznámeny opakovaně i na zkouškách. 

- 9. 4. 2014 – Koncert s Korejským sborem 

- 23. 4. 2014 – Koncert ve Slaném 

- 4. 6. 2014 – Koncert v Berouně k uctění památky zakladatele Hlaholu bratra 

Zvoníka 

- 19. 6. 2014 – Závěrečný koncert ZS Hlahol 

- 28. 9. 2014 – Koncert s Unií PS – Svatý Václav – Novákovy balady – v jednání 

- 26 -  29.10 2014 – společný projekt  - setkání  mezinárodních  sborů – Německo 

Petershausen, Francie – Nimes, Itálie, Hlahol. Společný koncert i další 

společenské akce, pohoštění, besedy………. 

 

Zapsala: Vladimíra Hovančíková 

Za správnost: Pavel Boháč 


