
Zápis výboru Hlahol  

Datum:  pondělí, 10. ledna 2011  

 

Přítomni:  starostka Silke Klein  

Další členové výboru:  Eva Cmundová, Vlaďka Hovančíková, Jan Jirásek, Andreas Weber 

Sbormistři:  --- 

Omluveni: Šárka Blažíčková, Roman Novák, Klára Ježková, Magda Holubová  

Hosté:  Jaroslava Horáčková, Taťána Fulajtárová, Jana Hučínová 

 

1.   Úvod  

 Prezence.  

 Zápis z minulé schůze: připomínky byly vyřešeny mailem  

 Další schůze: pátek 11.2.2011  

 

Další body podle programu (je přílohou tohoto zápisu):  

1.a) Vánoční koncerty  

 nové smlouvy s umělci jsou hotové, vyúčtování vánočních koncertů již podle nového vzoru  

 Zvole: stejný postup jako vloni – příspěvek od p. Kaplana rozdělíme mezi řidiče  

 

1.b) Výročí Hlaholu  

 14.1.1861 se konal první koncert Hlaholu, proto bude 14.1.2011 přípitek  

 18.4.11 koncert v Korunní (program předběžně Pergolesi – ženy, Stecker, Gesualdo - madrigaly)  

 11.6.11 muzejní noc  

 další koncert na jaře  

 velký výroční koncert v listopadu – zatím není jasné místo konání  

- případná spolupráce s výmarským mládežnickým orchestrem? Zde by byla možnost 

spolufinancování z č-n Fondu budoucnosti  

 Další možné akce ve výročním roce 2011:  

- pozvat všechny bývalé žijící členy ke společnému zpívání  

- pozvat všechny bývalé dirigenty  

- nastudovat společnou skladbu  

- každý bývalý dirigent by mohl dirigovat jednu skladbu  

 Uspořádat soustředění: v říjnu 2011  

 

1.c) Vánoční koncert 2011  

 témata do diskuse:  

- letos dva koncerty?  

- zvýšit vstupné? 

- shoda: určitě v prostorách Hlaholu  

 

1.d) Hlaholský ples?    

 pouze pro „Hlaholáky“ nebo pro veřejnost?  

 Silke: zjistí možnosti historické skupiny  

 Jarka: zjistí možnosti plesové hudby  

 v pátek na zkoušce: informovat členy  

 ples možná již 12.3.2011?  

 

1.e, f) Fond na propagaci, Radio Classic  

 Výbor rozhodl o investici do reklamy (písemná, rozhlasová, plakáty atd.) v roce 150. výročí 

vzniku Hlaholu částku max. 100.000 Kč. Hlasování: 4 pro, nikdo se nezdržel ani nebyl proti  
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 Větší projekt na Radiu Classic: provést v únoru.  Hlasování: 4 pro, nikdo se nezdržel ani nebyl 

proti  

 

1.g) Zkoušky a začátky zkoušek 

Termíny a časy zkoušek sbormistrů budou včas upřesněny e-mailem. Změna času i dne u Kláry – 

Po za Út, další změny vyhrazeny i vzhledem k probíhajícím úpravám a opravám sálu. Sledovat 

aktuální zprávy e-mailové, www, případně SMS – hromadné. 

 

1.h) vyúčtování grantů na kulturu za rok 2010, informace o připravovaných grantech na rok 

2011 

Informace Silke Klein o vyúčtování grantů za rok 2010 – bez připomínek. 

Seznámení s připravovanými granty a dalšími možnostmi grantové politiky MHMP na rok 2011, 

zpracovává a sleduje Silke – využity a zpracovány a promyšleny v různých fázích granty, které by 

výrazně finančně podpořily akce chystané na rok 2011 – bez připomínek. 

 

1.i) Informace o placení příspěvků 

Diskuse o zachování obou způsobů placení příspěvku – hotově i převodem ? 

Rozhodnout, na který účet zaslat ČS x ČSOB. 

Návrh zasílat na ČSOB – nesouhlas Evy Cmundové, která navrhuje účet ČS – obsáhlé zdůvodnění, 

diskuse. Vzhledem ke složitosti a problémům s výpisy i přehledu pohybu na dvou účtech navrhuje 

výbor hradit příspěvky pouze v hotovosti – na rok 2011. Závěr: pouze hotově!!! 

Tuto informaci předat členům, aby včas zaplatili a měli informaci o způsobu platby. 

 

1.j) Zpráva pro UČPS 

Táňa Fulajtárová napíše zprávu pro UČPS – letošní příspěvky – vložit na web, aktualizovat do 

31.1.2011.Bez připomínek. 

 

1.k) Logo Hlaholu a jeho používání, případně aktualizování, změny 

Diskuse k užívání loga – na jakých dokumentech, zda obměnit, přidat, ponechat dosavadní. Více 

k používání a zásadám loga zjistí Silke. Zatím ponecháno v původní verzi. 

 

2.a) Rekonstrukce sálu 

Informace o průběhu, harmonogramu a stavu objektu - Silke. Zprávy z jednání s firmami, obsáhlost 

a rozsah škod a rekonstrukce, připomínky a doporučení Památkového úřadu. 

Poděkování „uklízecí“ četě. 

 

2.b) Smlouva s Centrou 
Obsáhlé info o smlouvě s Centrou. Blíže a více v dalších materiálech. 

 

2.c) 

Úklid hlaholských prostor 

 firma nebo členové? 

 Navrhnout způsob úklidu na zkoušce – zajistit formu úklidu „adopcí bust“ a týmové práce 

operativních dvojic (po zkoušce si utvořené dvojice uklidí – očistí vybranou bustu a uvedou 

na původní místo. Takto rozdělené úkoly mezi členy – dobrovolně – pomohou vyřešit touto 

formou úklid a dokončení výzdoby sálu – není nutné na toto najímat firmu. 

 Nutnost řešit stálý úklid Hlaholu po odstupujících manželech Hoffmanových. 

 

2.d) Vrácení bytu Dr. Baránkem -info Evy Cmundové o převzetí bytu 

seznámení s návrhem dohody o vyrovnání finanční částky – rozdíl – dar 350 000 Kč – vrátí 

Hlahol, byt je nutné vrátit do původního stavu na náklady Hlaholu nebo zadržet peníze či 
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odečíst novému nájemníkovi? Složité a obsáhlé informace více podrobně rozebrány a 

ozřejměny paní Evou Cmundovou , která vede agendu této problematiky. 

 

2.e) Informace o podpisových právech u ČSOB 

 provedena aktualizace a zavedení přehledného pohybu financí ib u ČSOB. 

 

2.f) Kancelářská síla pro Hlahol 

Diskuse nad  nutností a návrhem posílit administrativní práce v Hlahole o další pracovní sílu 

 návrh starostky na další adm. sílu – 9-13, 9-14 hod – úřední hodiny 

 návrh na kumulovanou – spojenou pracovní sílu – adm. pracovník + úklid 

Nutno promyslet, zpracovat a připravit náplň práce a smlouvu pro případné zájemce. 

 

2.g) Odměna 

Schválení mimořádné finanční odměny pro Evu Cmundovou ve výši 20.000 Kč. Schváleno všemi 

hlasy. 

 

2.h) Informace o pronájmech sálu, provize 

Další: - Info Evy Cmundové o její činnosti vzhledem ke správě budov a vyjádření k obsahu a náplni 

DPČ. 

 návrhy Evy Cmundové – příkazy k proplacení faktur  - vykonávat Centra 

 do  Dohody o provedení práce pro sbormistra R.Z. Nováka dát konkrétní náplň. Každý 

měsíc požadovat výkaz skutečně odpracovaných hodin 

 revize bytů, zdokumentování p. Hamákem za účelem zjištění skutečného stavu bytu 

 účtování DPH 20% u krátkodobých nájmů nebytových prostor – vyjádření pana 

Steiningera, diskuse k návrhům 

 

Přílohy:  
 prezenční listina dnešního zasedání  

 předem zaslaný program zasedání výboru  

 

 

Schválila:   

                       ………………………………... 

Silke Klein      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sestavili: Vlaďka a Andreas, únor 2011 

 

 


