Spolek přátel Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
U Muzea 398/4, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO: 03603750
Zápis z 6. členské schůze Spolku přátel MSB dne 12. dubna 2018
Program setkání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení
Přístavba muzea
Nový dopravní terminál v Jablonci nad Nisou
NAKI (program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity)
Zahájení sezóny na Kristiánově
Termíny vernisáží v roce 2018
Návrh plánu činnosti spolku na rok 2018
Diskuse

Počet zapsaných členů spolku 37, přítomno 19 (dle prezenční listiny)
1. Zahájení: předsedkyně spolku Marta Broulová přivítala všechny přítomné na 6. členské
schůzi spolku a nechala schválit program. Zároveň informovala o stavu účtu spolku u KB
v Jablonci nad Nisou k 12.4.2018, a to 21.247,20 Kč, a poděkovala p. Čapkové za
vypracování a odevzdání daňového přiznání za rok 2017.
M. Broulová předložila členům návrh plánu práce na rok 2018, který byl schválen a tvoří
přílohu tohoto zápisu.
Jak jsme již informovali na prosincové členské schůzi, požádali jsme MK o finanční dotaci
na vydání propagačního a edukativního materiálu k stálé expozici Sklářská osada
Kristiánov „O skláři Lišákovi“ se zaměřením na děti a mládež a na rodiny. Dnes jsme
obdrželi od MK rozhodnutí o poskytnutí finanční dotace ve výši 50 tis. Kč na tento
materiál. Požádali jsme i Nadaci Preciosa o finanční dar ve výši 25 tis. Kč na zajištění
povinné spoluúčasti, ale zatím jsme neobdrželi jejich vyjádření.
Ve spolupráci s muzeem a ministerstvem kultury připravujeme na 22.5.2018 zájezd pro
členy spolku do Prahy, Nostického paláce a do Uměleckoprůmyslového musea, zájemci
se mohou přihlásit u p. Labusové nebo přímo na této schůzi. Pokusíme se pro zájemce
zajistit obědy v jídelně MK. Z finančních prostředků spolku bude hrazena doprava
(autobus) a příp. vstupné (schváleno přítomnými členy spolku). Obědy si každý účastník
hradí sám.
2. Ředitelka muzea Ing. Valečková v úvodu poděkovala všem členům spolku, kteří se
aktivně zapojují a pomáhají při pořádání akcí a tvůrčích dílen. Informovala o personálních
změnách v muzeu a zároveň představila novou pracovnici Mgr. Andreu Kunovou, která
nastoupila jako muzejní pedagog.
Dále podala podrobnou informaci o zahájené přístavbě muzea, připravovaném novém
dopravním terminálu v Jablonci nad Nisou a o programu aplikovaného výzkumu a vývoje
národní a kulturní identity NAKI. Velkou pozornost věnuje muzeum přípravě zahájení
turistické sezóny na Kristiánově a Sklářské slavnosti na Kristiánově v sobotu 1. září.
Požádala členy spolku o výpomoc při muzejní noci (18. 5., v dílně-výroba lampionů, dozor
v expozicích) a při organizaci Sklářské slavnosti na Kristiánově (1. 9.).
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V nejbližším období muzeum připravuje:
- 16.5. Vernisáž výstavy Zdeňka Lhotského
- 18.5. Muzejní noc pod Ještědem
Usnesení:
Členská schůze schvaluje:
-

Program jednání 6. členské schůze spolku
Plán práce na rok 2018
Vydání nového propagačního a edukativního materiálu O skláři Lišákovi
Úhradu nákladů na dopravu, příp. vstupné při zájezdu do Prahy dne 22.5.2018

V Jablonci nad Nisou 16. dubna 2018

Zapsala: Marta Broulová
Zápis ověřila: Ing. Milada Valečková
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Příloha č. 1
Plán činnosti Spolku přátel Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou na rok 2018
Tvůrčí dílna pro veřejnost 24. 3. 2018 (výpomoc v ateliéru)
Členská schůze – duben 2018
Zájezd do Prahy – prohlídka Nosticova paláce a další program – 22. květen.
pátek 18. května 2018, 18 – 24 hodin Muzejní noc
o stálé expozice skla a bižuterie
o výroba lampionu (ateliér)
o koordinace programu, informovanost návštěvníků
 sobota 1. září 2018 – Sklářská slavnost na Kristiánově (výpomoc s organizací)
 vydání edukačně-propagačního materiálu pro dětské návštěvníky Kristiánova
(žádost o příspěvek na Nadaci Preciosa, spolupracovat s MSB na realizaci)
 členská schůze – listopad/ prosinec





Plán činnosti spolku byl schválen na členské schůzi 12. dubna 2018.

Zpracovala: Marta Broulová, předsedkyně spolku
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