
Zápis z jednání výboru ze dne 14.5.2015 

Přítomni:  

Za výbor: Eva Rychlíková, Jana Reichlová, Pavel Boháč, Vlaďka Hovančíková, Eva Cmundová, Anežka 

Mimochodková, Šárka Takáčová, Bohunka Potužáková, Roman Novák. 

Za revizní komisi: Honza Horálek, Bohunka Potužáková (zde nevím, zda Bohunka je ještě ve výboru, 

nebo už v revizní komisi, ale byla přítomna). 

Dále byla přítomna také sbormistryně Lenka Dandová. 

Omluvena byla Eva Samková 

 

Jednáno na základě výzvy Pavla Boháče, který byl starostkou Evou R. pověřen k jednání ve věci 

kalendářů na rok 2016 a hlaholskými fotografiemi, které už máme. Dostal nabídku na kalendáře  a 

jeden vzorek podobného kalendáře na ukázku. 

Ukázkový kalendář se nikomu nelíbí, nebyl kvalitní a tedy nevhodný pro případné dárky.  

Je před námi 155. Výročí Hlaholu. Když ne kalendář, tak co? Návrhy: brožurka o Hlaholu s využitím 

hlaholských fotografií, které již máme; z nějaké fotografie udělat pěknou fotku, a zarámovat ji do 

musea, nechat udělat bustu našeho dlouholetého sbormistra Romana Nováka do galerie sbormistrů. 

Měli bychom se zamyslet každý z nás a dát nějaký návrh, zahrnující pokud možno fotografie tak, aby 

byl předmět vhodný  na reprezentaci Hlaholu. 

Eva Cmundová: Je nutno mít zkontrolované plynové kotle v domě. Každý nájemník by si to měl 

vybavit a zaplatit sám, za bezpečnost ale ručí majitel.  Proto Eva Cm. (Hlahol) zařídí revizi, obešle 

nájemníky, aby si to nechali jednotlivě udělat, příslušná firma nám dá potvrzení, kdo si to u ní nechal 

udělat; výjimku může mít jen ten, kdo si to nechal samostatně udělat již dříve. 

Eva Cm.: Problémy s poškozováním fasády (grafiti) z obou stran, z  Masaryk.nábř.i z Vojtěšské. Návrh 

na trvalou penetraci spodní části omítky tak, aby bylo možné jen její omývání. Eva Cm. Zjistí 

technické, příp, finanční možnosti. 

Byt po studentech se pronajímá 5 dívkám 

U dalšího bytu končí nájem 30.6. Bude nutná rekontrukce, souhlas, nabídka firem od Centry. 

Opakuje se žádost pana Votického na zaplacení termostatických ventilů. Souhlas – neplatit buď 

vůbec, nebo jen poměrnou část, odpovídající ceně běžných kohoutů zavřeno-otevřeno; termostatické 

ventily jsou nadstandard, není povinností majitele ho hradit, jen zajistit základní funkci. 

Archiv – stále se jedná s panem Velkem (Šárka Takáčová) 

Na zábradlí na schodech do hlavního sálu se pracuje 

Probíhá příprava na posouzení a opravu skleněné střechy 



Eva Cm. by chtěla při příštích volbách, aby Hlahol navrhnul někoho, kdo převezme funkci správce 

budov, kterou teď ona vykonává 

Byla předána závěrka včetně daňového přiznání Honzovi Horálkovi (Revizní komisi) 

Honza Horálek: Revizní komise požaduje v návaznosti na zřízení rezervního fondu včasné zahájení 

přípravy na opravu fasády, tj pověřit člena výboru zajištěním rozpočtu, schvalovacího řízení a 

přípravou výběrového řízení dodavatele; 

Dále doporučuje projednat s uměleckým vedoucím zpracované přehledy příjmů a výdajů na vánoční 

koncert ve Zvoli (ztráta 5 800,-Kč) a vánočních koncertů v Hlaholu (ztráta 21 707,-Kč, a pop.rockového 

koncertu bez ztráty. Neupřesnil, co chce projednávat,  ale doporučení by mělo být v zápisu. 

Dále měla zásadní dotaz Lenka Dandová. Lenka byla přijata Hlaholem na dobu určitou, má smlouvu 

s Hlaholem zatím jen do 30.6. Chtěla by samozřejmě vědět, jak to s ní bude dál, aby si mohla 

naplánovat své další aktivity; měla by zájem i nadále spolupracovat s Hlaholem. Klára svou smlouvu 

ukončila, jak všichni víme, z důvodu mateřství, ale chtěla by se vrátit, podle Evy Rychlíkové, k 1.9. 

Honza Horálek, Pavel Boháč a Vlaďka Hovančíková navrhovali, aby svůj hlas měl  možnost dát každý 

člen Hlaholu, tedy aby byla vyhlášena  mimořádná valná hromada pouze za tímto účelem. Musíme se 

rozhodnout, jak dál, Lence bylo slíbeno, že výbor bude o dalším postupu jednat v pondělí 25.5., kdy 

tu bude i Roman, a že ji budeme co nejdříve informovat. 

 

 

 

  

 


