
Zápis z 12. schůze  výboru ZSH dne 14.4.2014 

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

Boháč, Jana Reichlová, Eva Cmundová, Eva Samková, Tereza Lokajová, Roman 

Novák 

Omluveni: Anežka Mimochodková 

Hosté: sestry H. Jeřábková, V. Lacinová, J. Hučínová, T. Fulajtárová, H. 

Šubrtová, T. Jarošíková, K. Ježková a bratr J. Horálek 

Program: 

1. Amberg 

2. Koncert Slaný, Beroun 

3.termín  VH 

4.Unie PS 

5. Web 

6. Různé 
 

1) Amberg – starostka spolku informovala přítomné o postupu při vyřizování 
nejasností s vyúčtováním a financováním projektu Amberg. Předložila tabulku 
příjmů a výdajů, informovala a předložila korespondenci mezi ní a panem 
Mullersem zastupující německou – partnerskou stranu projektu. Byla vedena 
delší diskuse o nejasnostech při způsobu vrácení peněz německé straně. 
Roman Novák uváděl své argumenty pro řešení problému a vznesl dotaz, proč 
nebyl kontaktován a vyzván ke spolupráci při řešení vyúčtování. Následovalo 
vysvětlení postojů a postupů jednotlivých osob zainteresovaných v diskusi  - 
starostka, R. Novák, P. Boháč, E. Cmundová. Nevratný příspěvek Hlaholu 
z německé strany byl vnímán a pochopen oběma stranami jinak. R. Novák 
podotkl, že se dle původní domluvy a zpráv pana Mullerse neměl příspěvek 
vracet. Starostka reagovala svými informacemi a nutností vyřešit tento problém 
rychle – bez spolupráce R. Nováka s odůvodněním - časová tíseň – finanční 
uzávěrka, odpovědnost za finance spolku – proto bylo toto vyřešeno společně 
s P. Boháčem a E. Cmundovou, výboru předloženo na minulé schůzi jako 
vyřešená věc ku prospěchu obou stran. Tabulky se zpracovanými daty 
k dispozici, korespondence také. 
Závěr:  
- Vyúčtování s Ambergskou stranou bylo vyřešeno způsobem, který nenarušil 

případnou další spolupráci. 
- R. Novák nesouhlasí se způsobem vyúčtování. 
- Starostka i UV byli vyzváni k větší vzájemné komunikaci 
- Dotaz a výzva J. Reichlové, K. Ježkové a V. Hovančíkové k tomu, aby 

sbormistři nebyli mimo řešení finanční stránky jednotlivých akcí, aby byli 
včas a dostatečně informováni. Znovu zdůraznily pozici a význam 
sbormistrů na organizaci, společenské i případné finanční zainteresovanosti 
na akcích spolku. Nejednat bez nich, nevylučovat je z komunikace, předejít 
tak nejasnostem, nedorozuměním a vzájemně více komunikovat a 
respektovat pozice. 



- Starostka zdůraznila, že je potřeba, aby o financování akcí rozhodoval 
výbor, který je za finance zodpovědný. V současnosti spíš dochází k tomu, 
že sbormistři rozhodují o financování akcí sami a neinformují výbor včas, jak 
jim ukládá i Organizační řád.  

2)  Koncert Slaný – UV informoval o koncertě ve Slaném, členové sboru jsou 
informováni, účast na akci členy přislíbena, zajištěna, omluven zatím jeden 
člen, nikdo doposud neodvolal svoji účast, muzikanti zajištěni. 
Požadavky na financování – orchestr 19 x 1600 Kč, 4 sóla á 3 500 Kč – R. 
Novák dojedná se sólisty způsob financování: Ke zvážení byl přednesen 
výhodný způsob dvou plateb – zvýhodnění proplacení sólistů - záloha duben - 
1x gen. zkouška, doplatek – květen. 
- Bus – kapacita 55 míst, aby byl zajištěn odvoz pro všechny, starostka 

zpracuje a pošle nabídky pro posádky aut. 

Koncert Beroun – R. Novák informoval o jednání a možnosti koncertování v Berouně 

na oslavách výročí hudebního skladatele J. Zvonaře. Účast Hlaholu přislíbena, 

členové sboru byli informováni a souhlasili s akcí dne 4.6 2014. Na zkoušce dne 27.3 

sbormistr nastínil i případný repertoár pro tuto akci – Čechy krásné....české 

vlastenecké písně, průřez současného repertoáru – cca 1 hod. Pro Hlahol přislíbena 

částka 10 000 Kč. Na koncert je třeba  zajistit - 5x výpomoc za 900 Kč. Z berounské 

strany zazněl požadavek, prosba na možnost položení věnce na hrob – schváleno, 

souhlas všech zúčastněných, financování věnce zajistí Hlahol. Starostka požádala R. 

Nováka o kontakt na pořadatele koncertu Beroun k zajištění dalších náležitostí. 

 
3) Termín VH – navrženy termíny ke konci května – 22. 5., 26.5 nebo 19.6 nebyly 

zatím schváleny a určeny. Je to ke zvážení a promyšlení. Starostka vypíše 
možné vyhovující termíny a následně potvrdí. 

 
4) Unie PS – starostka informovala o návrhu Dr. Michálka ke spolupráci UPS 

s Hlaholem. Vyjádřila se kladně k těmto návrhům a podpořila je. Diskuse 
vedená k tomuto bodu byla vesměs kladná, neobjevily se výrazné nejasnosti či 
záporné reakce na vzájemnou spolupráci těchto subjektů. 

- 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. 

- stanovisko ZSH - souhlas, budeme jednat o konkrétní podobě 
- UČPS navrhuje uspořádat společný koncert k Roku české hudby 2014, 

předběžný termín 28. 9. 2014, program V. Novák -  Balady, R. Z. Novák – 
nová skladba. 

- Stanovisko ZSH - souhlas, budeme jednat a připravovat repertoár a 
další náležitosti k uskutečnění této akce 

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

- Stanovisko ZSH – zamítnuto prozatím, ZSH nevidí důvod a výhody 
spolupráce v této oblasti, nepotvrzeno. 



- 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. 

- Stanovisko ZSH – schválena nižší částka pronájmu 7 500 Kč, s touto 
částkou většina členů výboru souhlasila, smlouva o pronájmu bude 
vystavena na 4 roky. Zajistí E. Cmundová. 

- 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). 

- Stanovisko ZSH – souhlas, schváleno, konkrétní akce  - podmínky 
dojednány individuálně s ohledem na požadavky UPS i výhody a 
vstřícnost ZSH 

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

- Stanovisko ZSH – souhlas, schváleno. 
- K problematice a návrhům UPS podala ještě informaci starostka o žádosti 

Dr. Michálka o možnost pronájmu prostor Muzea ZSH na účely zkoušek PS 
v minimálním obsazení. Jedná se o pondělky – zkoušky by probíhaly v době 
od 19 do 21h. Předpokládané nájemné 400Kč /zk. Diskuse k této záležitosti 
byla pestrá, zazněly obavy o majetek, zároveň i možnost o veřejnou 
prezentaci prostor, kterou inzerujeme v žádostech o různé granty. 
Spolehlivost a zodpovědnost za dodržení případných domluvených 
podmínek - Dr. Michálek. Objevily se návrhy na zabezpečení vitrin a skříní 
v Muzeu, problematika vyzvedávání klíčů, zamykání, průchod a pohyb 
účastníků v prostorách muzea atd.  

- Stanovisko ZSH – k promyšlení a zvážení, zvláště zapečetění vitrín a 
pověření osoby, která bude prostor odemykat a zavírat, předběžný 
souhlas, nutno řešit výše uvedené detaily bezpečnosti a provozu. 

5) Web  - starostka informovala o možnosti zavedení nového redakčního systému 
na www stránky Hlaholu – inovace vzhledu a jednodušší redakce. Nutná 
aktualizace a možnost jednoduššího vstupu i pro sbormistry. Přednesla nabídku 
firmy – cena nové originální šablony 9 999 Kč, služba profesionálního grafika, 
nebo zdarma, pokud využijeme nabízené šablony. Starostka předá kontakty na 
správce webu k prostudování a seznámení ostatním členům výboru. Definitivní 
rozhodnutí v této záležitosti nebylo učiněno, dáváme ke zvážení a promyšlení 
na další schůzi.  



 
6) Různé 

- Kalendář Hlaholu – focení budovy a vnitřních prostor, možnost prezentace 
touto formou – ke zvážení, dále se bude ještě jednat. Sestra Fulajtárová 
navrhla kontakt na profesionálního fotografa. 

- Požadavek Kláry Ježkové pro umožnění vstupu na web – opakovaná 
potřeba aktualizovat informace. Starostka informovala, že opět převzala 
starost o web a po přechodu na nový redakční systém budou mít sbormistři 
možnost aktualizovat informace přímo. 

-  E. Samková přednesla žádost Kláry Ježkové na členství ve ZSH – 
schváleno. 

- Požární směrnice – navázán kontakt a dojednána schůzka s požárním 
technikem k dokončení požárního zajištění ZSH, kapacita pro sál – 309 
míst. (Hovančíková) 

- E. Cmundová vyjádřila pochvalu sbormistryni Kláře Ježkové za koncert 
s korejským sborem, pochvala a informace směřovala k UV. 

- Muzejní noc – potvrzena naše účast, zajistí a dále spolupracuje s agenturou 
T. Lokajová, MN – ZSH připraví 2x 20 minutový koncertní vstup – průřez 
repertoáru nynějšího, digitální prezentace bude opět instalována, návrh Vl. 
Hovančíkové na úpravu textů o historii Hlaholu jako infomateriál pro 
návštěvníky, a to včetně překladů do NJ a AJ. Úpravu zajistí P. Boháč, 
překlady do angličtiny Šárka Takáčová – domluví starostka. Sestra 
Hovančíková zajistí barevné papíry k propagaci na rozlišení překladů. Další 
nápady a aktivity ke zvážení a dalšímu projednání jsou vítány. 

- J. Reichlová převezme starost o vitrinu na ulici – plakát k MN nebo jiný 
vhodný propagační materiál. 

- Info starostky o výrobě skleněných repre dárků – jednání ve sklářské škole 
Kamenický Šenov – nabídka návrhů pro studenty . plaketa, finančně -  cca 
20000 Kč návrh - 10 ks „plaket“ s mottem  a znakem Hlaholu. Poskytnou 
materiály a foto návrhy. Ke zvážení a promyšlení.  
 

- Speciální bod – Před zahájením zkoušky byli členové výboru včetně 
sbormistrů pozváni na prohlídku sklepních prostor – Vojtěšská ul., které 
vyžadují opravu a další s tím spojené investice. Navrhované sazby dvou 
firem – 60 000 a 120 000 Kč na izolaci vlhkých zdí a novou omítku 
přednesla E. Cmundová v rámci své prezentace a informace o stavu domu 
a nutných stavebních pracech. Vzhledem k tomu, že prostory sklepu nyní 
nejsou nutné a akutní, výbor nedal souhlas k opravám. Bylo navrženo, aby 
se provedly nejnutnější zásahy – oklepání vlhké omítky na cihly a nová 
omítka se nepořizovala. Vlhké, obnažené zdivo ať dýchá a větrá, náklady 
s tímto spojené minimalizovat a finanční částku použít na potřebnější a 
akutnější záležitosti spolku. 

 

- Dále následovala obsáhlá zpráva E. Cmundové : 
- o stavu domu, o postupech při výběrových řízeních, nabídce cen, stav 

nájemníků a výše nájemného v jednotlivých bytech, způsob vymáhání 
dluhů. E. Cmundová požaduje po členech výboru vyjádření o druhu práce 
na sklepní prostory – zmíněno výše. 



- Navrhuje vždy zvážit cílovou skupinu nájemníků a dle dostupných informací 
a možnému seznámení se s jejich potřebami, účelem pronájmu a 
představou o délce pronájmu uzavřít smlouvy a diferencovat 

- Informuje o nových nájemnících, nájem 17 000 Kč/na dobu neurčitou - oni 
vloží a investují dle svých potřeb také určitou částku – schváleno 

- O nájemnících budeme na základě výše uvedených charakteristik 
postupovat při uzavírání smluv individuálně 

- Podpořila další spolupráci s Centrou 
- Vznesla návrh a prosbu, aby noví členové ZSH byli informováni i o tom, že 

ZSH není jen zpěv, ale i aktivity a zájem o další závazky a povinnosti 
spojené s činností spolkovou. 

- Opakovaně byl vznesen dotaz J. Reichlové a V. Hovančíkové a dalších 
členů sboru, které toto zajímá a není jim to jasné – zda je možné v případě 
nutnosti a potřeby čerpat peníze z nájmu za dům i na koncertní a uměleckou 
činnost – např. doprava, výpomoci, sólisté, nástroje, reprezentaci a další 
problematické položky, na které narážíme při každé koncertní akci. Jsou 
zmiňovány pouze částky Kč na účtu za nájmy, ale doposud není jasné, proč 
bychom tyto peníze nemohli také použít. Kdo to rozhodl? Z čeho vyplývají 
rezolutní závěry, že tyto peníze nelze jinak použít? Který předpis ZSH to 
ukládá, nařizuje? Proč bychom si vnitřním předpisem či vhodnou úpravou 
nemohli toto ujasnit? Sestra Cmundová upozornila, že peníze z pronájmů 
jsou již v současnosti používány pro potřeby sboru – platba energií, daň. 
Platby FÚ. Další prostředky na účtu domu není možné čerpat, protože je 
nutné udržovat minimální rezervu pro havarijní situace.  

 
V Praze dne 14.4 2014 
Zapsala: Vl. Hovančíková 
   


