
 

Zápis z 1.části zasedání výboru Hlaholu dne 3.4.2014 

Přítomni: starostka Helena Havelková, členové výboru: Vl. Hovančíková, Pavel Boháč, Jana 

Reichlová, Eva Cmundová, Eva Samková, Anežka Mimochodková  

Omluveni: Tereza Lokajová 

Hosté: sbormistr Klára Ježková, sestry Eva Rychlíková, Helena Jeřábková, Jana Hučínová 

Program: 

1. Úkoly z minulého zápisu 

2. Amberg 
3. Web 

4. Různé 

 

1) Starostka H. Havelková byla informována o prezentaci ZSH  - zastoupenou 

místostarostkou Vl. Hovančíkovou na schůzi Unie pěveckých sborů panem Horálkem, 

který vykonával pořadatelský dozor.  

Prostor a nedorozumění v této věci přímo na schůzi výboru nedovovaly vysvětlit a obhájit 

nejasnosti a nepochopení mé prezentace na UPS. Starostka a někteří členové výboru se 

k bodům týkajících se záležitostí spolupráce s UPS chtějí věnovat až na dalším jednání, po 

obdržení písemného zápisu  z jednání schůze UPS.  

Vzhledem k tomu, že se informace k mému vystoupení na UPS neshodují, byly uvedeny 

nejasnosti a nesprávné interpretace    k této záležitosti, které starostka obdržela od pana 

Horálka a prezenztovala na výboru, vyjadřuji  se ke svému vystoupení na schůzi UPS dne 

21.3. 2014 tímto prohlášením: 

- Dne 20.3. 2014 se konala schůze výboru ZSH bez účasti nemocné starostky  H. 

Havelkové. Na schůzi byli přítomni včetně obou sbormistrů další členové výboru a 

hosté tak, jak je uvedeno v zápisu. O vystoupení na chůzi výboru požádal i předseda 

UPS pan Dr. Michálek, který se vyjádřil ke spolupráci se ZSH a také  k připravované 

výši nájemného za užívané prostory. ( Náměty pro spolupráci – viz níže – příloha) 

Vyzval také ZSH, aby již další den  - tedy 21.3. 2014 - některý z členů výboru přijal 

pozvání na schůzi a prezentoval činnost Hlaholu a žádost o příspěvek ze strany UPS. 

Byla jsem navržena  z titulu své funkce místostarostky a tento úkol přijala. Nebyl 

vznesen žádný nesouhlas, připomínky či odmítnutí z přítomných. Sbormistři přislíbili 

vypracovat návrh žádosti o příspěvek, který mi bude elektronicky zaslán včas tak , 

abych mohla již druhý den za ZSH tuto žádost na UPS prezentovat. Vše je řádně 

uvedeno v zápisu.  

Zpracovaný návrh jsem v odpoledních hodinách dne 28.3. od sbormistrů opravdu 

obdržela a vystoupila  s ním na schůzi UPS.Na schůzi UPS jsem dorazila včas, dalších 

10 minut jsme ještě čekali na zástupce dalších sborů. Po té přicházeli ještě další hosté 

z UPS. Přímo na schůzi UPS byl přítomen i člen ZSH pan Horálek. 

Ve svém vystoupení jsem se krátce představila a dle bodů zpracované žádosti jsem 

přítomné informovala o našich připravovaných koncertech tak: 

- Jak je známo a uvedeno v plánu na rok 2014 

-  Jak o nich informovali sbormistři na zkouškách ostatní členy sboru 



- Jak byly projednány na výboru a zapsány v připravované činnosti sboru – (viz příloha 

Žádost o finanční příspěvek a Přehled činností ZSH na rok 2014 ) 

 

Ve svém vystoupení jsem rovněž zmínila návštěvu a účel pana Dr. Michálka na konané 

schůzi výboruZSH dne 20.3. 2014 – kde osobně prezentoval a zdůvodňoval návrhy 

spolupráce se ZSH. Poděkovala jsem mu za předložené návrhy a (v souladu se zápisem)  

oznámila , že budou předmětem dalších jednání a diskuzí členů výboru. 

Pak jsem krátce zmínila možnost vystoupení - konkrétní společný koncert s partnerskými 

sbory z Itálie, Francie a Německa - připravovaný na 25.10 – 26.10. 2014, na který by byl 

případný příspěvek UPS určen. 

Tímto mé vystoupení skončilo. Nejsem si vědoma, že bych prezentovala záležitosti či akce, 

které by Hlahol poškodily, o kterých jsme nejednaly a které nebyly zmíněny na schůzi 

výboru dne 20.3. 2014, které jsou tajné nebo neznámé či nezákonné. Domnívám se, že 

jsem se tohoto úkolu, vzhledem k podmínkám, zhostila velmi dobře a ku prospěchu 

Hlaholu. Pokud někdo toto moje vystoupení neslyšel, nepochopil a prezentoval starostce 

jinak, je na zvážení členů výboru , přítomných hostů i sbormistrů, zda důvěra pro tuto akci 

ve mě vložená a z funkce místostarostky vyplývající,  je na místě. 

 

Děkuji za pochopení. 

Vladimíra Hovančíková   

 

V Praze dne 5.4. 

 

- Další body týkající se problematiky UPS nebyly projednány,   sestra Eva Cmundová  

vyjádřila nesouhlas a odmítá spolupráci s UPS s odůvodněním, že z nich ZSH nic 

nemá. 

2) Amberg – starostka vysvětlila členům výboru, jak byla vyřešena nejasnost ohledně 

vyúčtování projektu Amberg 2013. Společně s Pavlem Boháčem a zástupcem německé 

strany dojednali vrácení určité částky. 

3) Starostka předala sbormistryni Kláře Ježkové aktualizovaný seznam členů skupiny Hlahol 

groups. 

4)  Koncert a zajištění organizace s Korejským sborem - starostka informovala o darech, 

které jsou připraveny pro přátele z korejského sboru. Informovala rovněž o jednání se 

skláři o dalších reprezentativních předmětech pro Hlahol. Byl přijat  nápad darovat jako 

vhodný předmět i obrázek se znakem Hlaholu (autor Saša Hurtová). 

5) V případě konání našich koncertů a akcí zajistí místostarostka Hovančíková nouzový 

východ do Vojtěšské ulice. Dále bude urgovat a komunikovat s panem Duškem – 

požárním technikem k dokončení požárního projektu v Hlahole, který není stále dořešen. 

6) Info o koncertu ve Slaném – starostka požaduje počet muzikantů z důvodů financování a 

zajištění dopravce pro dosud nejasný počet účastníků -  možnosti cen dopravců a 

zajištění dopravy –  informuje Klára,starostka podala  info o jednání se zástupcem ze 

Slaného ohledně organizace a financování koncertu. 

 

Zapsala : Vladimíra Hovančíková 

 

Zde byla schůze výboru přerušena z důvodu zkoušky PS a pokračuje po skončení. 

Další zápis provedla Anežka Mimochodková. 



Zápis z 2. části zasedání výboru Hlaholu dne 3. 4. 2014  

1. Dokončení započaté diskuse na téma Amberg 

- Schválení návrhu diplomatického vyřešení situace v rámci financování koncertu v Ambergu, a 

sice zaplacení částky 2500 EUR panu Müllersovi.  

 

2. Plánování  koncertů na rok 2015 

- Roman společně s Pavlem Boháčem  

-  cílem snaha o získání grantů  

-  termín odevzdání žádosti  30.4.2014 

 

3. Zájem o spolupráci 

- Pí. Zímová z Emauzského sboru projevila zájem o společný koncert v Hlaholu v červnu se 

spolufinancováním formou prominutí nájemného (ES by zaplatil pěvecké posily a sólisty, 

muzikanty má vlastní), repertoár: Smetanova Česká píseň a Věno  

Návrh výborem zamítnut jelikož máme již připravený jiný repertoár (krátký čas na nacvičení 

požadovaného repertoáru + názor, že červnový závěrečný koncert sezóny by měl být pouze 

za účasti Hlaholu). Je na zvážení členů Hlaholu, zda se nechtějí zúčastnit jednotlivě. 

 

- Ústecký Bendův komorní orchestr projevil zájem o společný vánoční koncert 26.12.2014 

Návrh výborem zamítnut vzhledem k datu koncertu  - možná úvaha o  budoucí spolupráci na 

jiném koncertě. 

 

4. Koncert ve Slaném 23.4.2013 

-  obdženy 3 nabídky na autobus z Prahy do Slaného a zpět 

 - vybrána nejlevnější nabídka ve výši Kč 3 500,- (bez DPH) společnosti Express Car 

-  Pavel Boháč pověřen další komunikací v rámci zajištění  autobusu  

 

5. Web  

- schválení přístupu k úpravám webových stránek pro členy Kláře 

- návrh na nový design webu. Do konce roku 2014 bude postupně tvořena nová testovací 

verze a designu hlaholského webu – úvaha o novém správci domény  od roku 2015 

        6.  Různé  

- Předložení nabídky na opravu sklepa ve Vojtešské ulici ve výši Kč 69 895,-. Tato záležitost 

bude dále k projednání poté, co výbor shlédne sklep osobně.  

 

- Dlužní nájemníci: Pí. Flajzerová  (přes 70 000,-), byl jí předložen návrh na uznání dluhu, pí. 

Flejezrová však nekomunikuje, neodpovídá na maily ani telefonáty.  Ukončení nájemní 

smlouvy ke konci května - obavy, že dlužná částka nebude zaplacena.  Další dlužný nájemník 

pan Bartoň podepsal uznání dluhu (neplatí však řádně smluvené částky)- ukončení smlouvy 

ke konci května.  Tj. K 1.6. budou 3 volné byty k pronájmu. 

 

- Návrh na zaplacení advokáta, který by připravoval (občasně) pro Hlahol nájemní smlouvy, 

které jsou časově i z právního hlediska náročné  (Centra není touto činností oprávněna). 



Předpokládané náklady na 1 smlouvu (Bežná sazba advokáta : Kč 2 000/1 hod) cca. Kč 3 000,-

V tuto chvíli by bylo potřeba připravit 6 nájemních smluv - tato záležitost v jednání  (hledání 

advokáta). 

 

- schválení mužských pěveckých posil na koncert s Korejci dne 9.4. (1 bas  a  1 tenor  v ceně 

Kč 700,-/1 osoba) + 1 klavíristika v ceně Kč 2 000,-  

 

Zapsaly: V. Hovančíková a A. Mimochodková 

Za správnost: H. Havelková 

 

Příloha k Prohlášení  - viz bod č. 1 

Náměty pro spolupráci UČPS a Zpěváckého spolku Hlahol 
  

        UČPS respektuje ZS Hlahol, jeho tradici i jeho mimořádný význam pro českou sborovou 
kulturu.  
  Ráda by navázala na společné projekty z minulých let a prohloubila uměleckou a organizační 
spolupráci mezi oběma organizacemi. 

 
 

1. UČPS navrhuje obnovit tradici pravidelných koncertů pěveckých sborů v sále Hlahol 
(tradice sborových tribun). Cyklus by měl mít deset koncertů (jednou měsíčně mimo letní 
prázdniny), koncerty by se konaly v pravidelných termínech (např. poslední neděli v měsíci 
v 17:00). O konkrétní podobě i financování akce je třeba dále jednat. 

2. UČPS navrhuje uspořádat společný koncert k Roku české hudby 2014, předběžný termín 
28. 9. 2014, program V. Novák -  Balady, R. Z. Novák – nová skladba. 

3. UČPS dává k úvaze možnost společného postupu v oblasti organizačního chodu obou 
subjektů (např. jedna administrativní síla by pokrývala potřeby UČPS i Hlaholu). 

4. Vedení UČPS vyjádřilo poděkování ZS Hlahol za pronájem kanceláře v budově Hlaholu. 
Zároveň konstatuje, že vzhledem k finanční situaci organizace pro ni současná výše 
nájemného představuje velký problém. Unie v těchto prostorách sídlí s jednou přestávkou 
několik desetiletí. Za tu dobu se ZS Hlahol mohl přesvědčit, že naše organizace je solidním 
partnerem s dobrou platební morálkou, který také představuje jistou kontinuitu. Vedení 
UČPS si v této souvislosti dovoluje požádat členy výboru ZS Hlahol o snížení částky za 
nájem prostor a to i s ohledem na charakter a kvalitu  a současný stav pronajímaných 
prostor. Z cca 70 deklarovaných metrů podlahové plochy tvoří více než třetinu chodby, 
prostor je komplikovaně přístupný, chybí také odpovídající hygienické zázemí. Pokud bude 
možné nájem dále prodloužit, UČPS by ráda uzavřela smlouvu na celé současné funkční 
období (tj. do roku 2017), mimo jiné bude třeba znovu investovat do obnovy prostor. 

5. UČPS deklaruje zájem o další rozšíření aktivit v oblasti pronájmů koncertního sálu Hlaholu 
pro koncerty členských sborů (platby za pronájem sálu, příp. mimořádné roční příspěvky). 

6. UČPS počítá s pokračováním spolupráce obou subjektů z minulých let v oblasti 
komunikace s orgány státní zprávy a pomocí při získávání sponzorských darů a dotací 
(odborné posudky, doporučení pro Fond Budoucnosti, MHMP a MKČR, návrhy na státní 
ceny a pod. 

  
Domníváme se, že rozšíření spolupráce by bylo pro obě organizace oboustranně výhodné. Její 
výsledky by pak mohly být přínosem i pro celou pražskou amatérskou hudební scénu. 

 

 


