
Zápis ze schůze Zpěváckého spolku Hlahol 29. 5. 2014 

Přítomni: Helena Havelková, Pavel Boháč, Eva Samková, Jana Reichlová, Eva Cmundová, Tereza 

Lokajová, Roman Novák 

Omluveni: Anežka Mimochodková, Vlaďka Hovančíková 

Hosté: Eva Rychlíková, Vendula Lacinová, Mirek Jindra   

 

Program: 

1. Beroun 

2. Muzejní noc – stav organizace 

3. Závěrečný koncert před prázdninami 

4. Srpnový koncert Praha a Kutná Hora 

5. Roman – informace o koncertu v Neveklově, koncert s francouzkým a italským sborem, plány 

adventního koncertu – grant FČNB 

6. Valná hromada 

7. Dům: stav před dokončením dlažby, volné byty apod. 

8. Různé 

 

1. Koncert v Berouně: odjezd autobusu v 16:30 od metra Stodůlky. Začátek zkoušky v 17:30. 

Položení květin u hrobu J. L. Zvonaře se zúčastní starostka H. Havelková, bratr J. Horálek a 

sestry Samková a Medová. Pojedou autem se starostkou – odjezd z Budějovického náměstí 

v 15:30. Výbor se dohodl, že nevyužije služeb fotografa pana Fairaizla, ale požádá ho o 

fotografování na závěrečném koncertě 19.6 2014 v Hlaholu - zajistí starostka. Členové výboru 

souhlasí se smlouvami pro výpomoc do mužských hlasů – 3x 900 Kč, klavíristce – 2 500 Kč a 

sólistovi M. Slavíkovi 2 500 Kč. 

2. Muzejní noc – informace podala Tereza Lokajová, která je pověřena organizací PMN 2014. 

Pavel Boháč připraví text o Hlaholu, který se bude rozdávat příchozím. Tento text bude 

připraven z původního textu historika pana Ederera, ale bude výrazně zkrácen. Elektronickou 

verzi původního textu pošle starostka. Text bude přeložen do angličtiny – zajistí Šárka 

Takáčová a němčiny – zajistí Honza Horálek. Reklamní materiály – převzetí zajistí Tereza 

Lokajová. Plakát a pozvánky na závěrečný koncert 19. 6. 2014 budou připraveny již na PMN, 

aby bylo možno aktivně zvát na koncert – zajistí Roman Novák. Tiskovou zprávu připraví 

Tereza Lokajová a bude poslána do Katolického týdeníku, případně i jiných novin, pokud 

bude přijatelná cena inzerce. Dozor na PMN zajistí 19 – 21hod. sestra Svatušková a starostka, 

21 – 23 hod. sestra Samková, Rychlíková a bratr Boháč. Závěr PMN 23 – 01 hod. včetně 

závěrečného hlášení počtu návštěvníků zajistí místostarostka Hovančíková s dalšími členy 

sboru. 

3. Na závěrečný koncert sezóny budou připraveny plakáty A4 – 10x, A3 – 3x a 500 ks pozvánek 



4. srpnový koncert Praha a Kutná Hora – Roman se bude účastnit zkoušek jen v případě, že bude 

přítomen v Praze během července. Další informace – Ada Slivanská 

5. Roman podal informace o nadcházejících koncertech v druhé části roku. Koncert v Neveklově 

byl agenturou zrušen, Společný koncert s Francouzi, Italy a Petershausenským sborem – o 

grant bude žádat německá strana. Není ještě rozhodnuto, kde budou jednotlivé koncerty. Padl 

návrh Svatý Jan pod skalou - Roman, Stará Boleslav a Kutná Hora – dotaz udělá Pavel Boháč. 

Adventní koncert v Německu je v jednání. Roman čeká na odpověď z Německa. Měl by se 

uskutečnit asi 10. 12. 2014 – bude ještě upřesněno později. 

6. Valná hromada – výbor rozhodl, že VH bude uspořádána začátkem října letošního roku. 

Protože nebude dodržen termín VH tak, aby mohla být včas projednána účetní závěrka za 

loňský rok, domluví tuto záležitost Eva Cmundová s Centrou. 

7.   - Dům – Eva Cmundová podala zprávu o dokončovacích pracích na rekonstrukci dlažby. 

Informovala o volném bytě ve Vojtěšské ulici, který je potřeba pronajmout. Do tohoto bytu 

bude zakoupena kuchyňská linka – byla objednána za velmi výhodnou cenu. Celková cena 

linky, sporáku, dřezu, baterie a digestoře bude cca 20 000,- Kč. Zároveň informovala výbor o 

zadání zhotovení zábradlí ve vstupní části do velkého sálu – cena cca 13 tisíc. Podala také 

informace o asanačních pracích ve sklepě ve Vojtěšské. Firma, která měla tyto práce provádět, 

odmítla provést jenom otlučení zdí. Výbor rozhodl, aby se v prvé řadě zamezilo zatékání vody 

z chodníku při deštích - Eva Cmundová domluví s panem Hamákem.  - Starostka promluví 

s paní Pišteckou – pronájem malého sálu končí 30. 6. 2014. V případě, že nebude Malý sál 

pronajat, navrhla Eva Cmundová, aby byla provedena rekonstrukce během letních měsíců. 

Výbor rozhodl o rekonstrukci malého sálu – okna, podlaha a elektroinstalace (ta bude zároveň 

i pro kuchyňku, kde dochází k padání pojistek při zapojení více spotřebičů najednou) – projekt 

zajistí Eva Cmundová. 

8. Různé – výbor souhlasí se sepsáním smlouvy na dozor při pronájmech pro Jarku Horáčkovou 

za stejných podmínek, jako mají Pavel Boháč a Honza Horálek. Starostka navrhla, aby si 

členové mohli prohlédnout nově opravenou dlažbu a zároveň i prostor střechy velkého sálu – 

členům bude tato prohlídka nabídnuta 14. 6. před začátkem PMN 

Zapsala: Helena Havelková 


