
 

4. zápis výboru Hlahol  

 

Datum:  pondělí, 17. června 2013  

 

Přítomni:  starostka Silke Klein 

Další členové výboru:  T. Fulajtárová, Helena Havelková, Jana Reichlová, Jan Jirásek, Andreas 
Weber 

Sbormistr:  Klára Ježková, Josef Čechtický  

Omluveni: Blanka Medová, Anna Hudlerová 

Hosté:  Eva Cmundová, Helena Havelková   

 

0.   Úvod  

 Prezence.  

 Další schůze: bude stanovena dohodou   

 

Silke sdělila, že Blanka Medová ze zdravotních důvodů odstoupí ze své funkce členky výboru.  

 

Eva Cmundová navrhla, aby do výboru byli do konání příští řádné valné hromady kooptováni Helena 
Havelková a Pavel Boháč – schváleno jednomyslně. 

 

1. a) Výtěžek z benefičního koncertu 8.6. 

 činí 6.482,- Kč, výbor rozhodl jednomyslně toto zvýšit na 6.500 Kč, Andreas vloží na účet  

 

1. b) Projekt Beethoven  

 na částku 1.500 EUR vystaví Silke rakouské agentuře fakturu, předání v hotovosti příští pondělí  

 z uvedené částky zaplatí Hlahol honoráře hudebníků: 1-2 kontrabasy, 3 pozouny, každému 4.000,- Kč na 
oba koncerty, tedy max. 20.000 Kč  

 Klára sdělila, že výpomocí bude max. 15. Každý dostane 2.000 Kč za oba koncerty. Honoráře se jim 
vyplatí normálně na základě smlouvy na účet.  

 

1. b) Dolany 

 na částku 15.000 Kč vč. DPH vystaví Michal Steininger fakturu.  

 

1. c) Projekt Amberg 

 Amberský sbor navrhuje termín společné zkoušky v Praze 26.10. - souhlasíme s výhradou Romanovy 
přítomnosti  
(Klára mu dá vědět) 

 

1. d) Podzimní projekty 

 odročeno na příště (komise jednají na konci června) 

 Marburg: možno požádat o spolupořadatelství Prahy 1 (žádost třeba podat 40 dní před konáním akce)  

 Marburg – průběh: přijedou 1.11. (zkouška), 2.11. koncert/mejdan, 3.11. odjezd, bydlet budou ve stejných 
hotelech jako sbor z Petershausenu  

 

1. e) Lustry 

 odvezly se 18.6. 8.20, přivezou náhradní, zpátky za 2 měsíce  
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1. f) Archiv 

 Silke se sešla s Marcem Niubem, vedoucím katedry hudební vědy na FF UK – nabízí zpracování archívu 
v rámci povinné studentské praxe, pošle dva studenty (každý bude pracovat 52 hodin) – třeba podat 
žádost o grant na Český hudební fond. V žádosti třeba uvést, že se jedná o pokračování akce, o 
zpřístupnění cenného archivu Hlaholu pro veřejnost.  

 kniha poškozena plísněmi – pí Kabelková z ČMH knihu 18.6 odvezla a nechá zmrazit. 

 

1. g) Domény Hlaholu, internet 

 převezme Helena H.  

 Táňa navrhuje připravit na úvodní stránku heslo „Podpořte nás“ (nebo tak podobně) – mohli bychom zřídit 
např. „Přátele Hlaholu“, kteří oproti ročnímu příspěvku mají zlevněné lístky apod. Helena/další diskuse: 
třeba připravit systematicky 

 

1. h) Bod navíc: žádost Pepy  

 Viz příloha. V diskusi členové výboru uvedli, že nemohou rozhodovat o žádosti ihned. Rozhodnutí cca do 
týdne per rollam.   

 

1. i) Bod navíc: Rok české hudby 2014  

 V roce 2014 mají výročí Smetana, Dvořák.... Táňa navrhuje toho využít, existuje i možnost speciální 
podpory. Táňa návrh projedná se sbormistry, podrobnosti příště.  

 

1. j) Bod navíc: Návrh na doplnění výboru 

 Viz příloha. Eva Cmundová navrhla kooptování dvou členů do výboru – Heleny Havelkové a Pavla 
Boháče.  

 Hlasování: všichni pro, nikdo se nezdržel ani nehlasoval proti. Oba tím pádem jsou kooptováni do výboru. 
– to jsem posunula na začátek 

 

1.k) Bod navíc: rezignace B. Medové z funkce člena výboru 

 Blanka Medová oznámila, že s osobních důvodů rezignuje ze své funkce. Výbor toto vzal na vědomí. – to 
také 

 

1. l) Bod navíc: návrh ohledně práce výboru  

 Táňa navrhuje změnit časy jednání výboru – podrobně později  

 

2. a) Požární ochrana 

 Byl tady požární technik. Závěry: pro akce do 150 os. stačí jeden nouzový východ, do 200 os. nutné dva 
východy, do 300 os. 3 nouzové východy!  

 Na každé akci musí být přítomen požární pověřenec. Irena T. to dělat nechce. Firma nabízí takovou 
osobu, cena cca 150 Kč/hod.  

 

2. b) (bod nebyl projednán) 

2. c) Další vitrína u hl. vchodu do sálu 

 Výbor většinou rozhodl, že další vitrína nebude, nejdříve bychom měli optimalizovat provoz stávající 
vitríny. Použití vitríny by se mělo upravit ve smlouvách o pronájmu.  

 

2. d) Kamery ve Vojtěšské ulici 

 Kontakt na firmu má Anička – zjistíme podrobnosti (Táňa a Anička to zařídí)  
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2. e) Kotel Herrmann (Malý sál) 

 Podle sdělení technika chybí expanzní nádoba, kotel jinak funkční.  

 Kotel je však nejstarší v Hlaholu a jediný odlišný, všechny ostatní jsou zn. Mora. Silke se ptá na cenu 
nového kotle. 

 Poznámka Andreas: Nevím, zda nebudeme expanzní nádobu potřebovat beztak. Moderní kotle sice 
expanzní nádobu mají v sobě, expanzní kapacita však závisí na celkové topné soustavě – o které víme 
dost málo.  

 

2. f) Madlo u vstupu do sálu 

 P. Hamák/Centra nás bude informovat  

 

2. g) (bod nebyl projednán) 

2. h) (bod nebyl projednán) 

2. i) – viz bod 2. j) 

 

2. j) Finance Hlaholu 

 Viz příloha. Eva Cmundová ve své žádosti apelovala na to, aby Hlahol nepoužíval prostředky 
z „domovního“ účtu (účet, na který chodí nájemné od nájemníků) pro financování provozu sboru. Již 
několikrát se výbor usnesl na této zásadě, podobně se stanovovalo i na valných hromadách. Z další 
diskuse však vyplynulo, že v tomto roce byly financovány sborové výdaje z „domovního“ účtu skoro 
každý měsíc, teprve v květnu se na ně nemuselo šahat!  

 Jak uvádí Eva, jen nejnutnější opravy nás budou stát nejméně 2,5 milionů korun. Další výdaje vznikají 
z nutné rekonstrukce bytů opuštěných nájemníky (300-500 tis. a více na jeden byt).  

 Z toho plyne: Hlahol potřebuje finanční plán a dále plán finančních toků, aby se přesně vědělo, kdy nás 
čekají které výdaje. Je třeba uvažovat o tom, zda si Hlahol v aktuální situaci vůbec může dovolit koncerty 
s orchestrem, sólisty apod.  

 

2. k) Bod navíc: činnost kanceláře / léto 

 Michal napíše přítomnost v létě do přehledu o pronájmech, které pravidelně posílá.  

 Pokud přijde faktura týkající se domu, Michal vždy zavolá Evě Cmundové  

 

2. l) Bod navíc: chybějící klika/malý sál 

 Táňa se obrátí na pí Pištěckou a bude kliku urgovat  

 

Přílohy:  

 prezenční listina 

 návrh na doplnění výboru – Eva Cmundová  

 výzva k účelnému zacházení s financemi Hlaholu – Eva Cmundová  

 žádost o proplacení škody ze zahraniční cesty – Josef Čechtický  

 

 

Zapsal: Andreas Weber, červen 2013  

 

Schválila: Silke Klein  


