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ROČNÍ ZPRÁVA 
HLASOHLED 2018





Milí přátelé Hlasohledu, 

máme za sebou 13. ročník existence Centra pro práci s lidským hlasem.  

Přinesl mnoho setkání, mnoho zážitků. Vedle workshopů pro odbornou 

veřejnost jsme také představili akce pro široké publikum – interaktivní 

koncerty Hug, Zpěvomat na 5 místech Prahy, dále workshop pro děti, 

workshop spojený s performancí ve veřejném prostoru nazvaný Zvuko-

vejce a jako každoročně i konferenci.  

 

Naše logo je mnohobarevné. Snažíme se, aby takový byl i náš program – 

aby přinášel inspiraci a vzdělávání, rozvíjel tvořivost, aby nabízel etnickou 

pestrost a metodickou rozmanitost prostřednictvím špičkových hudebníků 

a lektorů.

 

Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na to, co nás čeká!

Za Hlasohled,  

Ridina Ahmedová, vedoucí projektu a předsedkyně spolku Hlasohled



• Začátek sezony proběhl ve znamení projektu HUG, který byl bezpochyby jedním z vrcholů celoročního programu. 
Britská zpěvačka, skladatelka a performerka Verity Standen přijela do Prahy společně se svým pětičlenným souborem, 
aby zde představili HUG, vokální představení, s nímž za poslední dva roky objeli celý svět. Stejně jako v jiných zemích i zde 
přibrali do týmu 25 místních zpěváků z řad profesionálů či zkušených amatérů. Celý projekt měl tři fáze:

Zájemci ještě před příjezdem Verity absolvovali víkendový přípravný workshop vedený Ridiny Ahmedové 

Po příjezdu společně s Verity a jejím týmem během 4 dní nazkoušeli a capella vokální kompozici HUG. 

Během dalších pěti večerů pak představili HUG veřejnosti v podmanivých prostorách Colloredo Mansfeldského paláce 
na Starém městě. 

HLASOHLED 2018 – 
PŘEHLED AKTIVIT

HUG — dílna a představení 
v Mansfeldského paláci na 

Starém městě



• V dubnu jsme navázali workshopem Po sluchu! určeným pro děti, který vedla Šárka Zahálková a který se zabýval sběrem zvuků ve 
měste a jejich následným zpracováváním.

• V červnu proběhl již tradičně Zpěvomat – živý hudební nástroj znějící na přání kolemjdoucích. V rámci tohoto projektu se uskuteč-
nilo souběžně pět celodenních hlasových dílen pod vedením lektorů, zkušených sbormistrů a hudebníků.

Letošními lektory byli:
• Alice Bauer, členka vokálního sextetu Skety

• Aida Mujačič (Bosna a Herzegovina), zpěvačka a pianistka

• Antonia Nyass, zpěvačka členka Yellow sisters 

• Alžběta Nováková – zpěvačka a performerka ze souboru V.O.S.A. 

• tandem Jaro Cossiga a Jana Puterová (beatboxer a zpěvačka – společně působí v souboru Kriskros a capella)

První fází byla dopolední práce se skupinou zájemců o zpěv – celkem se přihlásilo 97 účastníků, které jsme rozdělili do 5 skupin. Po 
obědové pauze pak jednotlivé skupiny vyrazily na frekventovaná místa Prahy (Jungmannovo náměstí, Náměstí míru, Anděl, Hradčanská 
a Karlovo Náměstí), kde dopoledne secvičené skladby zazněly na přání náhodných kolemjdoucích, sedících na židli uprostřed kruhu 
zpívajících. Účast zpěváků i poslech na ulici byl zdarma.

Zpěvomat

Po sluchu!



• V srpnu proběhla týdenní Letní dílna Circlesongs – kruhových písní pod vedením francouzského hudebníka 
Manu Domergua, doplněná lekcemi rytmu pro zpěváky, které vedl ukrajinský perkusista a bubeník Igor Hnydyn. Na závěr 
workshopu proběhl koncert pro veřejnost.

• V srpnu se dále konal workshop a performance Ridiny Ahmedové Zvukovejce, založený na objektech vzniklých ve 
spolupráci s výtvarníkem Janem Nálepou. Ten vytvořil dvanáct objektů, „vajec“, které reagují na lidský hlas – rozsvěcí se. 
Workshop se konal po setmění na Kampě – fotogalerie je v příloze.

• V září se také konala dílna nazvaná Vocal self, kterou vedla izraelská hudebnice a choreografka Smadar Emor – ve 
své práci originálním způsobem propojuje práci s tělem a hlasem.

Manu Domerguo 
a Igor Hnydyn

Účastníci workshopu
a performance „Zvukovejce“

Smadar  Emor vede
dílnu Vocal self



• V září pak dále proběhl workshop pod vedením skvělé bulharské zpěvačky a sbormistryně Dessislavy Stefanové, věno-
vaný Tradičním bulharským vícehlasům.

• V listopadu proběhl v prostorách pražské HAMU další ročník KONFERENCE Hlasohledu. Tentokrát téma znělo VOIX BRUTTE 
– hlas jako syrový odraz nitra, svůj příspěvek předneslo šest přednášejících – psychoterapeutka Daniela Vodáčková, psycholog a drama-
terapeut Štěpán Smolík, herec a režisér Jan Čtvrtník, etnomuzikoložka Veronika Seidlová, hlasová pedagožka Ivana Vostárková a logoped-
ka a hlasová pedagožka Jarmila Hrabalová.

• V prosinci proběhla v prostorách kapucínského kláštera tradiční Adventní dílna, tentokrát pod vedením souboru Ostravica, 
nazvaná Nemajte za zle, že jsme přišli k vám. 

workshop Dessislavy 
Stefanové

KONFERENCE Hla-
sohledu na pražské 
HAMU

Adventní dílna sou-
boru Ostravica



• Další připojenou aktivitou pod křídly Hlasohledu je Stan ŘEKNI MI – interaktivní koncertní a capella projekt pro 
tři zpěvačky, Milli Janatkovou, Ridinu Ahmedovou a Antonii Nyass.

Novou aktivitou, kterou jsme započali letos v září, je také dětský sbor Sborůvky pod vedením sbormistryně Terezy 
Staňkové. S heslem Sborůvky – plné hrsti radosti ze zpívání chceme vytvářet prostor pro primární pozitivní zkušenost se 
sborovým zpěvem u dětí. Sborůvky se těší zájmu veřejnosti a v lednu 2019 budou mít i první veřejný koncert.

Všechny dílny nabízíme s nejnižším možným kurzovným, většinou zhruba polo-
vičním, než jaké je obvyklé na běžné víkendové kurzy obdobného vzdělávacího 
charakteru. Účast ve Zpěvomatu a na Zvukovejcích byla pro zpívající i posluchače 
zcela zdarma, stejně tak je zdarma i konference.

Videa a fotografie z našich akcí jsou také ke zhlédnutí na našich internetových stránkách www.hlasohled.cz.

Stan ŘEKNI MI

dětský sbor Sborůvky



PR A PROPAGACE
Základem veřejné prezentace Hlasohledu je stránka www.hlasohled.cz , která slouží jako aktualizovaný zdroj in-
formací a která je provozována v anglické a české mutaci. 

Prostřednictvím stránek Hlasohledu vznikl rozsáhlý a stále se rozšiřující mailing list čítající již přes 4800 adres. Mailing list 
se rozrůstá (ozývají se zájemci o zasílání novinek) i v době, kdy neprobíhá propagace (inzeráty, letáky). Předpokládáme 
proto, že se informace o Hlasohledu šíří „šeptandou“, tedy referencemi od těch, kdo se již některého projektu Hlasohledu 
zúčastnili – což považujeme za velmi účinný a současně finančně úsporný způsob propagace. Dále provozujeme Face-
bookovou skupinu v níž je momentálně přes 800 členů. Informace o dílnách byly také přeposílány na řadu kulturních 
webových stránek. Pro každou dílnu dále oslovujeme další skupiny, pro něž by konkrétní zaměření workshopu mohlo 
být zajímavé. Vždy jednou či dvakrát za rok spolupracujeme s externí PR agenturou Smart Communication zaměřenou na 
propagaci kulturních a nekomerčních aktivit, která spustí kampaň na zviditelnění našich aktivit. Snažíme se maximálně 
komunikovat s veřejností.

NÁVŠTĚVNOST
Na dílnách Hlasohledu byla účast velmi uspokojující. Návštěvnost a zájem o akce Hlasohledu je značný a je to pro nás veliké 
povzbuzení, protože se ukazuje, že skutečně má smysl s činností Hlasohledu pokračovat. Také zpětné vazby jsou převážně 
pozitivní. Návštěvnost byla ve vztahu ke kapacitě dílen více než 80 procentní.

Kromě samotných návštěvníků dílen je zde ještě skupina „zvědavých posluchačů“ – více než polovina dílen byla zakončena 
veřejnou prezentací v prostorách, kde se dílna konala. I to považujeme za důležitý dopad působení Hlasohledu – vidět, 
že spolu mohou zpívat profesionálové i amatérští zpěváci a že výsledek je smysluplný a často i krásný, může být jistě po-
vzbuzením a inspirací.

A jaké bylo, obecně vzato, složení účastníků? Již tradičně velmi pestré jak generačně, od gymnazistů po lidi padesátileté 
a starší, tak i co do profesí –profesionální hudebníci i herci, (např. sbormistryně působící na JAMU, učitelé z LŠU, herci 
z divadel z různých měst), studenti hudby a divadla, pedagogové, pracovníci z médií (rozhlas), psychologové, výtvarníci, 
lingvistka, překladatelka, anebo i lidé, jejichž profese nebo předmět studia s předmětem dílny nijak nesouvisel – napří-
klad lékaři, úředníci nebo také lidé v důchodovém věku. Ukazuje se, že cílová skupina je velmi široká.

Co nás také velice potěšilo, bylo zjištění, že na dílny nepřicházejí pouze obyvatelé Prahy, ale že cestu váží i mimopražští 
(Plzeň, Brno, Hradec Králové a další města) a nejednou ze značné dálky přicestovali přímo na některou z našich akcí také 
zahraniční účastnící například ze Slovinska, Slovenska, Nizozemí, Německa, Dánska, Polska, Itálie, Francie. Zdá se, že se 
povědomí o centru věnujícímu se práci s hlasem přes osobní reference šíří také do zahraničí.



V roce 2018 se do aktivit Hlasohledu zapojilo přes 1800 zájemců.

Série workshopů a koncertů HUG s Verity Standen: 480 zpěváků a návštěvníků

Hlasové dílny pro veřejnost 320 účastníků

Dětský sbor Sborůvky: 21 dětí a 120 posluchačů na koncertech.

Zpěvomat 5x v Praze: 650 zpěváků a posluchačů

Zvukovejce: 45 návštěvníků a posluchačů

Konference HLASOHLED 2018: 250 návštěvníků

Hlasohled, z.s. má 10 členů.

Pro realizaci projektů v roce 2018 obdržel následující dotace:
Ministerstvo kultury (cyklus dílen) 800 000,-
Hlavní město Praha (cyklus dílen  250 000,-
Státní fond kultury (Stan „ Řekni mi“) 60 000,-

Státní fond kultury (Zpěvomat) 40 000,-

Finančně projekt podpořili: Ministerstvo kultury, Hlavní město Praha a Státní fond 
kultury. Mediálně se na projektu spolupodíleli: Velvyslanectví spojeného králov-
ství, British Council, Velvyslanectví Francouzské republiky,  Izraelské velvyslanectví, 
Městská část Praha 1, 2, 6 a 7, Slavonická renesanční, Institut Slavonice, Klášter 
kapucínů.



Rozvaha k 31.12.2018

Dotace 

Výkaz zisku a ztráty za rok 2018

* organizace nemá vedlejší činnost

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

NÁKLADY HLAVNÍ ČINNOST V TIS. KČ

Spotřeba materiálu  26
Drobný hmotný majetek 44
Spotřeba energie 0
Materiál a energie celkem 70
Opravy a udržování 1
Cestovné 0
Honoráře umělců a lektorů, dramaturgie 575
Překlady a tlumočení 4
Ubytování, doprava a diety 132
Pronájmy prostor, technické zajištění 241
Propagace, grafika, tisk, dokumentace 179
Produkční a organizační práce, PR 135
Vzdělávání a další odborné služby 10
Režie (spoje, ekonomika apod.) 98
Služby celkem 1 374
Osobní náklady celkem 23
Ostatní náklady celkem 17
NÁKLADY CELKEM 1 485

AKTIVA V TIS. KČ

A. Dlouhodobý majetek celkem 0
Krátkodobé pohledávky 4
Pohledávky celkem 4
Pokladna 10
Bankovní účty 114
Krátkodobý finanční majetek 124
Náklady příštích období 0
Jiná aktiva celkem 0
B. Krátkodobý majetek celkem 128
AKTIVA CELKEM 128

PASIVA V TIS. KČ

Vlastní jmění 5
Jmění celkem 5
Účet hospodářského výsledku 3
Výsledek hospodaření celkem 3
A. Vlastní zdroje celkem 8
Závazky dodavatelům 36
Zaměstnanci 0
Ostatní přímé daně 0
Jiné závazky 30
Krátkodobé závazky celkem 66
Výdaje příštích období 0
Výnosy příštích období 54
Jiná pasiva 54
B. Cizí zdroje celkem 120
PASIVA CELKEM 128

VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOST V TIS. KČ

Kurzovné dílny 195
Kurzovné Sborůvky 40
Vstupné kulturní akce 76
Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 311
Dotace Ministerstvo kultury 800
Dotace Státní fond kultury 105
Dotace Hlavní město Praha 250
Provozní dotace celkem 1 155
Přijaté dary celkem 20
Přijaté členské příspěvky 2
Ostatní výnosy celkem 2
VÝNOSY CELKEM 1 488

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 3

DOTACE ÚČEL PODPORY V KČ
Ministerstvo kultury Hlasohled - centrum pro práci s lidkým hlasem 800 000
Státní fond kultury Hlasohled - STAN "ŘEKNI MI" 60 000
Státní fond kultury Halsohled - ZPĚVOMAT 45 000
Hlavní město Praha Hlasohled - centrum pro práci s lidkým hlasem 250 000
CELKEM 1 155 000


