Spolek přátel Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
U Muzea 398/4, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO: 03603750
Zápis z 2. členské schůze Spolku přátel MSB dne 19. 4. 2016
Program setkání:
- od 15 hodin komentovaná prohlídka výstavou Okouzleni perličkami
- od 16 hodin výroční schůze Spolku přátel Muzea skla a bižuterie
Mgr. Kateřina Hrušková provedla přítomné členy spolku krásnou výstavou Okouzleni
perličkami s velmi poutavým výkladem. Po skončení prohlídky následovala vlastní členská
schůze v ateliéru muzea.
Přítomni: dle prezenční listiny
1. Zahájení: předseda spolku Jaroslav Hlubůček přivítal přítomné a ještě jednou
poděkoval Mgr. Hruškové za komentovanou prohlídku výstavou. Zároveň informoval
o počtu členů, ke dni konání této výroční schůze celkem 35.
2. Ředitelka muzea ing. Milada Valečková informovala o plánovaných aktivitách muzea
v roce 2016 včetně investičních akcí. Velmi zajímavá byla prezentace právě zahájené
rekonstrukce objektu Památníku sklářství na Kristiánově s přiblížením budoucího
využití a provozu v tomto památkovém objektu.
3. M. Broulová poděkovala muzeu za zajištění potřebných finančních prostředků na
rekonstrukci Kristiánova s tím, že nově vytvořená expozice přiláká určitě více
návštěvníků. Zároveň informovala o návrhu spolku na vydání Průvodce stálými
expozicemi muzea a o podání
žádosti o poskytnutí
potřebných finančních
prostředků. Požadavek byl zaslán na Ministerstvo kultury a také na dlouholetého
partnera muzea Nadaci Preciosa. Rozhodnutím MK z března t. r. obdržel náš spolek
59 tis. Kč a od Nadace Preciosa finanční dar ve výši 25 tis. Kč. Oba příspěvky musí
být vyúčtovány do konce tohoto roku. Na přípravě materiálu pracuje ředitelka
muzea a PhDr. Petr Nový, ředitel pro odbornou činnost a hlavní kurátor.
M. Broulová dále informovala o zřízení účtu spolku u Komerční banky, a.s. v Jablonci
nad Nisou. Dispoziční právo k účtu má p. Hlubůček a p. Broulová.
4. Diskuse
- Poděkování za možnost účastnit se zájezdu členů spolku do Karlových Varů v roce
2015
- Doporučení na rozšíření poutačů k Památníku sklářství na Kristiánově od
Josefodolské přehrady
- Členové spolku doporučují, aby požadavky ze strany muzea na pomoc při zajišťování
některých akcí byly rozesílány v předstihu e-mailem
- Informace o přednášce PhDr. Panenkové O Karlu IV., tentokrát jinak, - 26. dubna od
17 hodin v Domě manželů Scheybalových v Jablonci nad Nisou
- Ředitelka muzea ing. Valečková požádala přítomné, zda není někdo ochoten vést
účetnictví spolku. Vzhledem k tomu, že spolek obdržel účelové dotace, musí být
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vedeno podvojné účetnictví. Velmi ochotně se přihlásila p. Jitka Čapková, se kterou
podrobnosti dojedná p. Broulová po skončení schůze.
5. Návrh plánu činnosti spolku na rok 2016
- Členská schůze spolku – duben, listopad - prosinec
- Muzejní noc – pomoc s občerstvením, asistence u dílny v ateliéru muzea, pomoc
v expozicích – dozor, informace – muzeum rozešle členům své požadavky
- Přednáška hlavního kurátora PhDr. Petra Nového o putovní výstavě po Evropě
„Brilliant by Design“ (podzim 2016)
- Prohlídka neveřejných prostor muzea
- Poznávací cesta do vybraného sklářského muzea (Jelení Hora + sklářská huť
Piechowice, event. Frauenau + muzea v jižních Čechách)
Usnesení
1. Členská schůze bere na vědomí informaci o připravovaném Průvodci stálými
expozicemi a ukládá p. Hlubůčkovi a p. Broulové ve spolupráci s muzeem zajistit
jeho vydání a řádné vyúčtování poskytnutých finančních prostředků
v požadovaných termínech.
2. Členská schůze schvaluje plán činnosti spolku na rok 2016.
3. Členská schůze schvaluje Mgr. Jitku Čapkovou jako účetní spolku s účinností od
21.4.2016.
4. Zápisy z jednání členské schůze nebudou rozesílány jednotlivým členů, pouze na
vyžádání.

Zapsala: Marta Broulová
Zápis ověřila: Ing. Milada Valečková
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