
Zápis ze schůze Výboru Zpěváckého spolku Hlahol konané dne 11.2. 2011 
 
Přítomni: Š. Blažíčková, E. Cmundová, J. Jirásek, S. Klein 
Hosté:  R. Z. Novák, K. Ježková, T. Fulajtárová, J. Horáčková 
Omluveni: A. Weber, V.Hovančíková, M. Holubová 
 

Poznámka: A. Weber poslal k některým projednávaným bodům písemné vyjádření, tudíž je 
výbor v těchto bodech usnášeníschopný. 

 
 
1. Evidenční list člena Hlaholu: předloženy dvě verze  

a) Pouze s kontaktními údaji 
b) Se souhlasem se stanovami a podpisem sbormistra 

Řešením je kompromis : evidenční list s kontaktními údaji a souhlas člena se Stanovami člena a jeho 
podpis, bez podpisu sbormistra a starostky. 
 
2. Zpráva UČPS: 7030 Kč na příspěvcích  
Členové Hlaholu: 37 žen, 10 mužů. Sdělení OSA: nebyla chráněná tvorba. 
 
3. 25.2. schůzka s UČPS. Naformulovat projekt k 150. výročí Hlaholu - Silke 
 
4. Granty 
Očekáváme dílčí schválení rozpočtu Hlaholu po potvrzení rozpočtu magistrátu (nyní se podávají další 
žádosti o grant – Praha 1) 
 
5. Koncerty v tomto roce 
Eventuálně koncert v příhraniční oblasti v letošním roce – zjistí Silke 
 
Duben: Pergolesi, Stecker, Gesualdo (náklady celkem cca 25000 Kč) 
Květen: Slavín – zahájení Pražského jara honorář od Pražského jara 15000 Kč 
Červen: Pražská muzejní noc, náklady cca 21000 Kč 
Říjen: soustředění – náklady na dopravu 20000 Kč 
Listopad: jubilejní koncert v kostele Sv. Šimona a Judy – náklady 175 000 Kč 
Prosinec: vánoční koncerty – celk. náklady 75 000 Kč 
 
POZOR: Tyto náklady jsou pouze odhady vzhledem k tomu, že v některých případech momentálně 
není možná konkretizace. 
 
Přihláška na PMN již zaslána.  
 
7. Starostka S. Klein požádala Š. Blažíčkovou o aktualizaci koncertů na webu. Bude rovněž zadáno 
nové heslo pro uživatele členské sekce. 
 
8. Opravy a rekonstrukce domu: v létě se počítá s opravou střechy a obnovou parket, půjde –li vše 
dobře (tj. dopadne-li grant!!), pak bude i rekonstrukce fasády 
 
9. Uvolněný byt: případ předán realitní kanceláři (přes Centru) 
 
10. Schůzku s prof. arch. Votickým, který požadoval výbor o spolupráci v některých bodech, viz jeho 
mail. Přispívá do časopisu Developer, kde by mohl Hlahol (především nemovitost) prezentovat, 
požaduje však veškeré plány. Nutno ještě zvážit. 
 



10. Michal Steininger dal upravit služebním telefonům tarify u Vodafonu tak, že jsou nyní úspornější a 
navíc spolek nyní získal od tohoto operátora 3 telefony po 1 Kč.  
 
11. Byl opraven přívod vody ve Vojtěšské ulici. 
 
12. Nástěnky u vchodů je nutné opravit a jejich obsah neustále aktualizovat (úkol: J. Jirásek, T. 
Fulajtárová) 
 
Zápis: T. Fulajtárová 
Příští schůze Výboru bude 10.3.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schválila: 
 
 
 
…………………………………………………… 
                starostka spolku 
 
 
 


