
                                                                      

Výroční zpráva Hudeben SH po odpozastavení projektu za LS11  

 

- Hudebny SH byly odpozastaveny po 34 roce bez možnosti využívat fin. prostředky projektu 

začátkem dubna 11...? 

 

- Ihned po jejich znovurozjetí se začaly množit stížnosti na hudebnu č. 3, neboť jako jediné se jí dosud 

v historii hudeben nedostalo profi (funkční) odhlučnění a vytlumení - naštěstí pouze od studentů 

bydlících v bezprostřední blízkosti, i přesto a na základě intervence S. Hubky a předsedy SH jsme se 

začali zajímat o její odhlučnění a slíbili, že si necháme vypracovat projekt. Toho se zhostil Karel Motl 

(Soning), ovšem ani ta nejlevnější varianta nebyla v možnostech našeho rozpočtu, který má navíc hl. 

prioritu v údržbě a opravách nástrojů a vybavení hudeben a už takle nám byl né naší vinou jeden celý 

rozpočet odejmut a následně již nenavýšen.  

Uvažovalo se o tzv. vytlumením purměnou z Gumotexu Jaroměř (odpad výroby tzn. grátis pouze za 

odvoz), ale tento způsob by pouze vylepšil akustiku uvnitř hudebny, ale neřešil by hluk a rezonance 

směrem ven... 

Nakonec jako nejschůdnější varianta vyšlo řešení tzv. předsazených stěn spešl tlumících 

sádrokartonových desek (nabídka od Knauf), kterou však normální smrtelník bez nářadí a zkušeností 

není schopen postavit...proto jsem během prázdnin oslovil portál Nejřemeslníci a zadal tuto 

poptávku...ozvali se 2 řemeslníci, kteří si objekt změřili a slíbili: Jiří Moc -  realizaci v půlce září (již 3 

týdny bez odezvy, ani foun ani mail), Tomáš Kasl, náhradní realizace koncem září - zatím bez 

upřesnění přesného termínu). Po těchto zkušenostech jsem před týdnem jsem prodloužil poptávku... 

Jinak vzhledem ke stavu vybavení rok neudržovaného projektu zmiňuji další činnosti jako:  

1) grátis opravy repro a mikrofonů, spárování členských příspěvků (Jiří Petrovský)  

2) přeblánování, nalazení a oprava bicích souprav (Michal Zaremba)  

3) půjčování repro soupravy pro koncerty kapel, akce SH a AVC + komplet inventarizace v rámci 

odpozastavení projektu (Edby)  

4) oprava a nalazení pián (profi ladič)  

5) návrh upgradu webu + registrace (Tomáš Kačur) 

 

 

 

 



Odpovědi na otázky: 

- Podařilo se vyčerpat požadované peníze minulého z rozpočtu / případně proč ne? 

Né, protože dosud neznáme fin. částku odhlučnění 3ky (odhadem cca 30tis - materiál+práce) 

Nemůžeme si tudíž logicky dovolit vyčerpat rozpočet na vybavení... 

 - Kolik lidí pravidelně daný projekt navštěvuje týden / semestr? 

Týdně je dle rozvrhů nahlášeno cca 40 lidí, ovšem musíme brát v potaz, že cca 15 členů mají své 

kapely či jsou jejich součástí, tzn. dalších cca 50 lidí. 

- Jakou udělali vedoucí propagaci svého projektu (příp. i přiložit materiály). 

Po restartu rozvrhů všech 3 zkušeben: Info na webu, info na Newsech + info a postup registrace do 

projektu na dveřích všech hudeben.  

- Jak a kde probíhala teambuildingová akce. 

Před restartem (přelom březen,duben 11) na ´´8čce´´ - pouze však jednotlivý správci na dořešení 

odpozastavení projektu. Tento nadcházející semestr však plánujeme vždy 14dní po restartu  

(podzimního i jarního) TB pro všechny členy projektu... 

 

K akci vytlumení hudebny č. 3 (máme komplet emailovou komunikaci + nabídky řešení a materiálu) 

 


