Zpěvácký spolek hlahol v Praze
založen 1861

Výroční zpráva o činnosti 2017

Zpráva o umělecké činnosti Zpěváckého spolku Hlahol v Praze za rok 2016
Zpěvácký spolek Hlahol byl založen roku 1861, jako jeden z prvních pěveckých
spolků v Čechách. Působilo v něm mnoho významných osobností jako Bedřich Smetana,
Karel Bendl či Václav Smetáček. Antonín Dvořák věnoval a komponoval pro Hlahol některé
své skladby. Zpěvácký spolek Hlahol je přímou součástí historie českých hudebních dějin 19.
a 20. století, a proto část repertoárové nabídky pěveckého sboru zaujímají vždy díla českých
skladatelů. Další díla jsou pak vybírána uměleckým vedoucím Romanem Z. Novákem spolu s
druhou sbormistryní a hlasovou poradkyní Klárou Ježkovou ze široké nabídky kvalitní
světové sborové tvorby a doplněna zajímavými vokálně-instrumentálními díly.
I v dnešní době přispívá Hlahol k podpoře různorodých kulturních aktivit v Praze, v
ČR i v zahraničí. Jako neprofesionální pěvecké těleso čítající přes 40 aktivních členek a členů
se prezentuje veřejnosti během roku v různorodých hudebních projektech. V Praze má proto
dlouhou tradici i mnoho stálých příznivců. K dosažení kvalitního uměleckého výkonu zkouší
dvakrát týdně, spolupracuje s profesionálními zpěváky (především sólisty) a při uvádění
orchestrálních děl s profesionálními hudebníky. Cílem je udržet vysokou hudební kvalitu,
zatraktivnit jednotlivé projekty takovým způsobem, aby v konkurenci s ostatními hudebními
tělesy byly ve výsledku jedinečné.
V rámci koncertů konaných v rámci 156. sezony se Zpěvácký spolek Hlahol podílel a
pořádal řadu koncertů, a to jak ve vlastním prostoru či na území Prahy, resp. Prahy 1, tak i
v jiných regionech ČR a zahraničí.

Přehled hlavních koncertů roku
Na hlavních koncertech Hlaholu v roce 2017 byl zastoupen jak český repertoár se
zaměřením na klasickou hudbu (A. Dvořák, G. Fauré, F. Poulenc). tak i populární, swingové
skladby za doprovodu bigbandu. Snaha vydávat se i méně obvyklými hudebními cestami a
oslovit velké spektrum posluchačů a zájemců o hudbu a umění, se uměleckým vedoucím
Hlaholu vyplatila. V průběhu roku 2016 byly provedeny celkem čtyři repertoárově odlišné
typy večerů, uskutečnilo se celkem sedm koncertů. Koncerty byly posluchači velmi hojně
navštíveny, návštěvnost za rok 2016 činí v průměru 95%, na některé koncerty bylo zvoleno s
ohledem na lokalitu či typ akce vstupné dobrovolné, na jiné se prodávaly vstupenky. Všechny
sborové aktivity byly zaměřeny na provedení pestrého sborového repertoáru s důrazem
na vysokou kvalitu provedení.
09. června 2017
Pražská Muzejní noc, Velký sál Hlaholu, Masarykovo nábřeží 16, Praha 1
Ukázka sborové zkoušky, veřejná zkouška
Akce se konala ve Velkém sále Zpěváckého spolku Hlahol, který je vyzdoben mimo jiné
bustami sbormistrů Hlaholu a rozměrnou lunetou s obrazem Alfonse Muchy, nazvaným
Česká píseň.
25. 06.201
Společný koncert se sborem Vox Bohemia z Českého Brodu na „Letních
slavnostech“ v Plaňanech.
Program: Gabiel Fauré – Requiem, Francis Poulenc – Stabat Mater
28.10.2018
Slavnostní koncert ke státnímu svátku a jubileu Zdenka Lukáše v Kralupech u Prahy
Program: Z. Lukáš Pater noster, Pocta tvůrcům
Pražský Hlahol a jiné sbory, pod záštitou Unie českých pěveckých sborů.

19.11.2017 v 17 hod.
Koncert v kostele U Salvátora:
Společný koncert se sborem Vox Bohemia z Českého Brodu
Program: Gabiel Fauré – Requiem, Francis Poulenc – Stabat Mater
17. 12. 2017 (2 Vánoční koncerty v 15 a 18 hod.)
Velký sál Hlaholu, Masarykovo nábřeží 16, Praha 1
Program: J.J. Ryba: Česká mše vánoční a koledy
Tradiční velký vánoční koncert.
21. 12. 2017: Vánoční koncert ve Zvoli u Prahy
Program: J.J. Ryba: Česká mše vánoční a koledy
Zpěvácký spolek Hlahol v Praze
Zpěvácký spolek Hlahol má v Praze dlouhou tradici i mnoho dlouholetých příznivců.
Hlavním cílem je udržení vysoké kvality sborových aktivit, chceme více vstupovat do
povědomí veřejnosti a zatraktivňovat jednotlivé projekty takovým způsobem, aby v
konkurenci s ostatními hudebními tělesy byly ve výsledku jedinečné.
Hlahol disponuje zrenovovanou budovou a secesním sálem, které patří mezi
architektonické skvosty na území Prahy. Centrální poloha Hlaholu umožňuje jednoduchou
dostupnost a zajišťuje kulturní prostředí s dlouhou - a od Prahy neodmyslitelnou - tradicí.
Hlahol realizuje své projekty v rámci svých možností hospodárně, vynakládá prostředky jen
na nutné výdaje spojené s realizací projektu a udržení vysoké kvality. Finanční zdroje získává
z několika zdrojů včetně členských příspěvků členů spolku a příspěvků od partnerů v
zahraničí.
Umělecky náročně koncipované programy jsou kvalitním příspěvkem do kulturního
spektra a života občanů a návštěvníků Prahy. V rámci koncertů je veřejnosti zpřístupněn
secesní sál s Lunetou od A. Muchy.
V rámci pravidelných aktivit Hlahol i nadále pokračuje ve spolupráci s Unií českých
pěveckých sborů a pražskou Uměleckou besedou, v rámci aktivit v hlavním městě pak také
s orchestrem a sborem Artn, s organizátory Pražské muzejní noci, Přáteli Pražského jara atp.
Jako jeden z nejstarších kulturních spolků v Praze 1 udržuje a rozvíjí spolupráci
s mimopražskými i zahraničními sborovými tělesy a kvalitně reprezentuje Prahu 1 v rámci
svých aktivit ať už v Praze, v ČR regionech nebo v zahraničí.
Aktivity Zpěváckého spolku Hlahol v Praze byly v roce 2016 podpořeny Městskou
částí Praha 1, Ministerstvem kultury ČR, Česko-německým fondem budoucnosti a dalšími
partery a dárci.

PŘEHLED REPEROÁRU SBORU V ROCE 2017
- sborová literatura:
A. Dvořák: Moravské dvojzpěvy;
Z. Lukáš: Pater noster, Pocta tvůrcům,
B. Smetana: Proč bychom se netěšili; Česká píseň;
H. Wolf: Feuerreiter
J. Rutter: Lord bless you.., For all the beauty,
L. Cohen: Halleluja

H. Hupfeld: As time goes by
L. Cohen: Hallelluja
A. Dvořák: Ave Maria
- vánoční hudba:
J. J. Ryba: Česká mše vánoční
koledy
- sakrální hudba s orchestrem:
Gabiel Fauré – Requiem
Francis Poulenc – Stabat Mater
- sakrální hudba a capella:
M. Duruflé: Ubi caritas
- ostatní skladby a capella nebo s doprovodem klavíru:
H. Wolf: Der Feuerreiter

Seznam členů spolku v roce 2017:
19 sopránů
12 altů
1 tenor
7 basů
Vedení spolku
Starostka: Eva Rychlíková
Výbor pracoval v tomto složení:
Eva Rychlíková, Eva Cmundová, Anežka Mimochodková, Vladimíra Hovančíková,
Umělecke duo: Klára Ježková, R.Z. Novak

Kontakt
Zpěvácký spolek Hlahol v Praze
Masarykovo nábř. 16
CZ - 110 00 Praha
IČ: 45249385
DIČ: CZ45249385
Tel., fax: +420 224 934 547

