
Zápis ze schůze výboru ZSH ze dne 12. 6. 2014 

Přítomni: Helena Havelková, Eva Cmundová, Pavel Boháč, Eva Samková, Anežka 

Mimochodková, Roman Novák,  

Omluveni:  – Tereza Lokajová, Vl. Hovančíková, Jana Reichlová 

Program: 

1/Pražská muzejní noc  

2/ informace dům – Eva Cmundová 

 

4/různé 

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

1/ Starostka podala informace o PMN 2014 a byly dohodnuty skupinky členů, které se budou podílet 

na organizaci a dozoru během PMN. Přístup do muzea bude umožněn mezi dvěma koncerty sboru a 

po koncertech až do konce celé akce. Závěr akce bude zajišťovat skupina vedená sestrou V. 

Hovančíkovou a ta se také postará o nahlášení počtu návštěvníků. Starostka Helena Havelková spolu 

s br. Pavlem Boháčem připraví pro návštěvníky krátké povídání o Hlaholu v češtině a s pomocí Š. 

Takáčové a Honzy Horálka i anglickou a německou verzi vytištěnou na papíře jiné barvy. 

2/ E. Cmundová podala informace o dvou volných bytech a problémech s neplatiči 

3/ Různé: informace o stavu příprav rekonstrukce Malého sálu jsou součástí přílohy k zápisu 

V Praze 12. 6. 2014 

Zapsala: starostka Helena Havelková 

 

Příloha: 

Informace pro výbor - 12. červen 2014 

Dnes dopoledne proběhlo jednání v prostorách malého sálu za přítomnosti p. Hamáka - Centra, PhDr.  

Furákové - památkáři, p.  Nováček - který zná všechny prostory domu z dřívějších prací, E. Cmundová 

za Hlahol 

Jednání se týkalo rekonstrukce malého sálu a dalších prací souvisejících s pronikáním vlhkosti do 

zdí v malém sále, předsíně malého sálu, sklepních prostor 

Vyjádření  PhDr. Furákové:  

- odstranění ostění sálu, o němž jsme uvažovali kvůli zadržování vlhkosti a plísně za ostěním, 

nemohou památkáři připustit, podlahu je třeba zrenovovat, protože po odkrytí části PVC se ukázalo, 

že pod ním je nevhodný sololit, téměř kompletně rozdrcený, pravděpodobně vlhkostí.  



Nutno zabránit dalšímu pronikání vlhkosti stropem i stěnami v malém sále i v předsíni, odstranit a 

obnovit z velké části vlhkou a opadanou omítku v těchto prostorách 

Závěr, s nímž PhDr. Furáková souhlasí: 

P. Hamák s p. Nováčkem pozvou firmu REMMERS - hydroizolace,  konkrétně p. Šťastného, kterého z 

takovýchto akcí zná i PhDr.  Furáková, k posouzení vzniku pronikání vlhkosti a k navržení opatření, jak 

toto odstranit a dalšímu vlhnutí zabránit. Tato firma by práce mohla i realizovat. K tomu bude třeba 

zpracovat projekt a vyčíslit náklady, které budou zřejmě dosti vysoké. Potom bude rozhodnuto, zda 

lze z finančních důvodů kompletní práce zadat. Projekt musí být předložen památkářům. 

Administrativní vyřizování se může protáhnout minim. na půl nebo třičtvrtě roku. 

Zatím bude postup takový, aby mohl být sál používán pro  sbor: 

- repase a lakování všech oken a dveří 

 - lakování těles ústředního topení 

- oprava a lakování některých poškozených částí ostění 

- prozatímní oprava podlahy u vstupu do místnosti za malým sálem, kde je podlaha částečně   

  propadlá 

- v předsíni bude odstraněna vlhká a poškozená omítka a prozatímně opravena i za ostěním 

- opraveno a upraveno bude osvětlení  

- v sále bude buď opravena malba na místech, kde je poškozená z vlhkosti, nebo vymalován celý sál. 

   Cenová nabídka bude předložena v co nejkratší době. 

 K tomu navrhuji, aby výbor rozhodl, zda a s kým z výboru by měla být tato nabídka        

konzultována, aby nebylo nutné o prázdninách shánět všechny členy výboru, nebo zda se 

výbor spolehne na posouzení Centrou a mnou. 

Dále bude zajištěno se souhlasem PhDr.  Furákové: 

- odstranění omítky ve sklepě ze stěn, na nichž je zvlhlá omítka 

- provedení odvětrání sklepních prostor s instalací otočné hlavice na střeše. Odvětrání bude  

  provedeno i ve sklepě na Mas. nábř, pokud se zjistí, že i tam je některý komín volný 

- zabezpečení pevným kovovým krytem průduch z ulice ve Vojtěšské u vchodu do domu, u vchodu  

  Do malého sálu a u suterénního okna u sklepa - práce bude náročná, protože bude nutno upravit i  

  Žulové obložení u nynější mříže a materiál i upevnění musí být mimořádně pevné kvůli nebezpečí  

  případného propadnutí a zároveň proti odcizení kovového materiálu 



    

Mimo toto je třeba nahradit 2 hasicí přístroje u vchodu do malého sálu, po nichž na stěnách zbyly 

pouze držáky.  

Dále: 

- příští týden bude provedena povinná pětiletá prohlídka elektroinstalace v celém objektu firmou 

Opočenský, která revizi vždy prováděla a provádí ji po rekonstrukcích bytů, a při té příležitosti bude v 

případě potřeby provedena i oprava nebo výměna silnějších jističů pro elektrické vedení v kuchyňce, 

kde dochází k vypadávání proudu 

- zároveň bude provedena oprava ve sklepě na Mas. náb., kde se v poslední době někdo postaral o 

odcizení několika  vypínačů a světel. Nikdo nebyl chycen za ruku, takže nelze říci, zda se to stalo např. 

v době provádění opravy dlažby 

- v celém domě úspěšně proběhla povinná revize plynu a komínů, ale upozornění psané Centrou , 

které dostal i Hlahol, se objevilo ve schránce Centry a v místnostech náležejících Hlaholu údajně 

nikdo nebyl přítomen, takže zde revize provedena nebyla 

 (Na schůzi bylo objasněno, že přítomna byla sama starostka Helena Havelková, ale nikdo  

               nezazvonil ani se neohlásil.)  

Je třeba zajistit revizi dodatečně, sjednat termín návštěvy: kominík p. Šusta - tel. 602 359 714, plynař 

p. Karas - tel. 602 103 804, přítomen ale bude až ke konci července. Požádána Jana Reichlová - 

správce místností, aby vedla v patrnosti.       

 

Eva Cmundová - 12.6.2014 

   


