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Milí přátelé, 

máme za sebou 14. ročník existence HLASOHLEDU – centra pro práci 

s lidským hlasem. Dítko nám pomalu dorůstá do adolescentního věku 

a máme radost, že se mu daří! Nic z toho by ale nebylo možné, kdyby 

naši činnost nepodporovala početná komunita vás, kteří nám dáváte 

důvěru, podporu a elán do další práce. Moc děkujeme, vážíme si toho!

Ve zkratce zrekapituluji, co všechno jsme v roce 2019 zrealizovali.

Za Hlasohled

Ridina Ahmedová

Vedoucí projektu a předsedkyně spolku HLASOHLED



• Program jsme zahájili  Zpěvomatem – ten už získal své místo na mapě pražského kulturního dění a každoročně se 
do něj zapojují stovky lidí – ať už jako zpěváci, nebo jako posluchači v ulicích města.  Živý pouliční hudební nástroj znějící 
na přání kolemjdoucích rozezněl Prahu už pošesté. V rámci tohoto projektu se uskutečnilo souběžně pět celodenních 
hlasových dílen pod vedením lektorů, zkušených sbormistrů a hudebníků. Na našem webu se můžete podívat na reportáž 
z tohoto odpoledne.
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• V červnu dále následoval workshop Tělo, hlas a hudba s lektory Rafalem Habelem (Polsko) a Juliannou 
Bloodgood (USA). Oba performeři sdíleli s účastníky zkušenosti, které nabyli především během dlouholetého půso-
bení v mezinárodně proslulém polském divadelním souboru Pieśń Kozła.

• V červenci proběhla první část workshopu Hlas v krajině, kterou jsem vedla v tandemu s pozoruhodnou izra-
elskou hudebnicí Victorií Hannou. V pošumavské krajině proběhlo třídenní zkoumání vztahu krajiny, její specifičnosti 
a vizuální podoby ve vztahu k vokálnímu projevu. Druhá část (pozn. - nebyla financovaná z dotací z ČR) pak proběhla 
v listopadu v poušti na jihu Izraele.

Rafal Habel a Julianna Bloogood Rafal Habel a Julianna Bloogood

Viktoria Hanna Viktoria Hanna



• V srpnu se konala ve Slavonicích týdenní Letní dílna afrických polyfonií pod vedením Anity Daulne (Kongo/
Belgie). Tato zkušená sbormistryně je také zakladající členkou světoznámého a capella souboru Zap Mama (nominace na 
cenu Grammy v oblasti world music).

• V září proběhl seminář Mám hudební nápad – co s ním? Pod vedením zpívající pianistky a skladatelky 
Beaty Hlavenkové. Byl koncipován přímo pro zpěváky a nabídl vokalistům s ambicí skládat inspirace a podněty, jak praco-
vat s motivem, s doprovodnou harmonii, jak stavět skladbu atd.

Anita Daulne / Foto © Vojtěch Brtnický Tomáš Kerle / Foto © Vojtěch Brtnický
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Beata Hlavenková







• V  listopadu se pak konal workshop určený sbormistrům a hudebníkům a vedený Michalem Hájkem a nazvaný 
Nechte zpěváky tvořit, s podtitulem „Workshop pro sbormistry, kteří potřebují inspiraci, osvěžení a nápady“. 
Tento workshop se setkal s mimořádným ohlasem, je vidět nakolik profesionálové potřebují pro překonávání rutiny stereotypu 
podobný typ inspiračních setkání. Na workshop plánujeme dále navázat pokračujícím seminářem. 

• 9. listopadu se konala konference HLASOHLED 2019 na téma Hlas válečníka, hlas kouzelníka: Jak se 
proměňuje svět okolo nás, když se mění tón hlasu, jaký s ním promlouváme. Pro cca 
200 návštěvníků předneslo své příspěvky 6 odborníků - divadelní herec, rozhlasový režisér a zdravotní klaun Jakub Doubrava, 
pedagožka a dabérka Eva Spoustová, divadelní dramaturgyně a pedagožka na DAMU Jana Pilátová, muzikoterapeutka Klára 
Hedvika Mühlová, herec David Prachař a herec a pedagog Gabriel Vivas Martinez (Venezuela).   

Michal Hájek / Foto © Vojtěch Brtnický

Gabriel Vivas Martinez / Foto archiv Hlasohledu

David Prachař / Foto © Petra Mandová

Michal Hájek / Foto © Vojtěch Brtnický

Foto © Petra Mandová

Jana Pilátová / Foto archiv Hlasohledu



• Následující den vedl Gabriel Vivas Martinez také celodenní workshop nazvaný Sdílený zvuk. Gabriel Vivas Martinez 
(Venezuela) působí v současnosti v Londýně a zabývá se inklusivním performativním uměním. Věnuje se umělecké práci 
se znevýhodněnými menšinami (migranti, fyzicky postižená mládež, romská komunita, mladiství členové LGBT komunity).

V prosinci se pak konaly dva adventní workshopy: 

• Na první adventní neděli 1. prosince tradiční adventní dílna tentokrát pod vedením Martina Terraye, umě-
leckého vedoucí muziky Josefa Vycpálka, nazvané Něsu víno do Betléma. Workshop proběhl jako každý rok 
v kapucínském klášteře na Hradčanech.

Martin Terray

Gabriel Vivas Martinez (Venezuela/UK)



• O týden pozdějí, 8. prosince, dílna pro děti a jejich rodiče nazvaná Koleda jde pro tebe, Juro 
pod vedením mladé cimbálové kapely Muzička. 

• Celoročně také pod produkcí Hlasohledu probíhají Sborůvky – sbor pro děti, které chtějí zpívat 
s radostí. Pod vedením sbormistryně a skladatelky Terezy Staňkové se každé pondělí schází děti ve věku 6 až 13 let. 
Letos si kromě zkoušení písniček spolu vytvořily krásný videoklip - i ten je na našem webu a nás moc těší, že je to tak baví!. 
Jednou za půl roku také probíhá koncert pro rodiče a veřejnost v pražském Jazzdocku, který doprovázejí někteří rodiče na 
různé nástroje. Sborůvky se představili i ve svém působišti na Praze 7 během pražského Zpěvomatu.

Koncert v Jazzdocku

Sborůvky ve studiu

Sborůvky s Terezou Staňkovou ve studiu

Videoklip - Pan Ivo má rád pivo



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

Prostřednictvím stránek Hlasohledu vznikl rozsáhlý a stále se rozšiřující mailing list čítající již přes 5100 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 Hlasohled, v níž je momentálně přes 1300 členů, také skupinu Zpěvomat, kde je přes 800 sledujících. 
Svůj profil mají i Sborůvky s 250 členy. 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 za-
končena 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 povzbuzením 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 – například 
lékaři, terapeuti, 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 (Pl-
zeň, Brno, České Budějovice, Ostrava, Hradec Králové a další města) a nejednou ze značné dálky přicestovali speciálně na dílnu 
také zahraniční účastnící – například ze Slovinska, Litvy, Rakouska, Slovenska, Nizozemí, Německa, Dánska, Finska, Polska, 
Itálie, Francie. Zdá se, že se povědomí o centru věnujícímu se práci s hlasem se přes osobní reference šíří také do zahraničí.



ZPĚVOMAT!
na 5 místech Prahy
3. ČERVNA 2019

JARO A LÉTO 2019

Zpěv v pražských ulicích, Praha znějící 
hudbou.. To je první červnové pondělí 
se Zpěvomatem. Spolu s dobrovolníky 
vytvoříme pět míst, pět oáz vokálních 
skladeb pro každého, kdo půjde kolem. 
Zastavte se na některém z nich – kdo vstoupí 
do Zpěvomatu, toho prostoupí hudba, která 
v tu chvíli vznikne přímo pro něj. 

Stanete se součástí kouzelného pouličního 
nástroje znějícího na přání kolemjdoucích?. 
Přidat se jako zpěvák můžete i vy – právě 
teď. Zpěvomat je pro zpívající i posluchače 
ZDARMA! Více informací na našem webu.

PLNÉ HRSTI ZPÍVÁNÍ
SBOR PRO DĚTI, 
KTERÉ CHTĚJÍ ZPÍVAT S RADOSTÍ

Náš dětský sbor má za sebou první školní rok a stále 
platí, že je otevřený všem dětem, co chtějí zpívat 
s radostí. Neděláme žádné vstupní zkoušky, písničky 
se upravují pro děti podle jejich možností, děti se 
zároveň podílejí na rozhodování ve výběru skladeb… 
Kdo to chce zažít na vlastní kůži, může třeba hned: 
kdykoli je možné přijít na ukázkovou hodinu zdarma 
a seznámit se se sbormistryní Terezou Staňkovou. 
Sborůvky se scházejí v budově ZŠ Letohradská na 
Praze 7 každé pondělí od 15:30 resp. 16:30. Vítaní 
jsou kluci i holky od 6 do 13 let. Přijďte se podívat 
- přijďte si zazpívat. Jste zváni také na závěrečný 
koncert 15. června od 16.30 v Jazzdocku.
Těšíme se na vás!

Scházíme se v pondělí odpoledne na Letné, 
více informací na našem webu.



ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2019 

AKTIVA v tis. Kč
A. Dlouhodobý majetek celkem 0
Odběratelé 39
Poskytnuté zálohy 1
Krátkodobé pohledávky 1
Pohledávky celkem 41
Pokladna 8
Bankovní účty 40
Krátkodobý finanční majetek 48
B. Krátkodobý majetek celkem 89
AKTIVA CELKEM 89

NÁKLADY hl. činnost*
 v tis. Kč
Spotřeba materiálu  26
Drobný hmotný majetek 27
Spotřeba energie 0
Materiál a energie celkem 53
Opravy a udržování 8
Cestovné 0
Honoráře umělců, lektorů, dramaturgie 730
Překlady a tlumočení 19
Ubytování, doprava a diety 208
Pronájmy prostor, technické zajištění 239
Propagace, grafika, tisk, dokumentace 218
Produkční a organizační práce, PR 186
Vzdělávání a další odborné služby 11
Režie (spoje, ekonomika apod.) 106
Služby celkem 1 717
Osobní náklady celkem 116
Ostatní náklady celkem 15
NÁKLADY CELKEM 1 909

Výkaz zisku a ztráty

Rozvaha k 31.12.2019

* organizace nemá vedlejší činnost

PASIVA v tis. Kč
Vlastní jmění 7
Jmění celkem 7
Účet hospodářského výsledku 1
Výsledek hospodaření celkem 1
A. Vlastní zdroje celkem 8
Závazky dodavatelům 60
Zaměstnanci 9
Ostatní přímé daně 2

VÝNOSY hl. činnost*
 v tis. Kč
Kurzovné dílny 634
Kurzovné Sborůvky 120
Účastnické poplatky, vstupné 18
Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 772
Dotace Ministerstvo kultury 880
Dotace Státní fond kultury 55
Dotace Hlavní město Praha 180



Finančně projekt podpořili: Ministerstvo kultury, Hlavní město Praha a Státní fond kultury. Mediálně se na projektu podíleli: 
Velvyslanectví státu Izrael v ČR, Polský institut, Instituto Cervantes v Praze, Měststká část Praha 2, Slavonická renesanční, 
Institut Slavonice a Klášter kapucínů.

* organizace nemá vedlejší činnost
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Hlasohled, z.s.

Adresa: Belgická 35, 120 00 Praha 2
IČO: 22886842
Číslo účtu: 2316803319/0800 – Česká spořitelna 

Kontakty

Dotazy k programu: info@hlasohled.cz
Dramaturgie: Ridina Ahmedová, ridina@hlasohled.cz
Produkce, PR: Hana Blažková, produkce@hlasohled.cz
Účetnictví: Ivana Dlohošová, dlohos@hlasohled.cz


