Spolek přátel Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
U Muzea 398/4, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO: 03603750
Zápis z 3. členské schůze Spolku přátel MSB dne 22. 11. 2016
Program setkání:

1. Zahájení
2. „Cesty (nejen) se sklem“ - přednáška hlavního kurátora muzea PhDr. Petra Nového na téma
zahraniční aktivity MSB
3. Aktuální informace z muzea
4. Zhodnocení činnosti v roce 2016, výhled činnosti na rok 2017
5. Křest knihy „Průvodce expozicemi Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou“
6. Prohlídka části neveřejných prostor hlavní budovy muzea
7. Občerstvení a diskuse
Přítomni: dle prezenční listiny
1. Zahájení: předseda spolku Jaroslav Hlubůček přivítal všechny přítomné a především hosta
dnešního setkání PhDr. Magdu Němcovou, vedoucí oddělení ochrany kulturních statků MK
ČR, a nechal schválit program jednání.
2. PhDr. Petr Nový, hlavní kurátor muzea, přednesl velmi zajímavou a poutavou přednášku na
téma „Cesty (nejen) se sklem“.
3. Ředitelka muzea Ing. Milada Valečková informovala o ukončené rekonstrukci objektu na
Kristiánově a objektu (budoucího depozitáře) na sídlišti Šumava v Jablonci nad Nisou. Velmi
zajímavá byla informace včetně vizualizace plánované přístavby muzea, která bude zahájena
ve 2. pololetí 2017. Dále podala informaci o připravovaných akcích v roce 2017, a to
především slavnostním zahájení provozu na Kristiánově (Muzejní noc, 20.5.2017),
Mezinárodním trienále skla a bižuterie, které se uskuteční od 24.6. do 28.10., a dalších
plánovaných akcích.
4. M. Broulová zhodnotila činnost spolku za rok 2016. V současné době má spolek 35 členů.
V letošním roce se uskutečnily dvě členské schůze. Mezi tím se ale členové spolku zúčastnili
několika akcí, které pořádalo muzeum - např. Muzejní noc a Dny evropského kulturního
dědictví, dále vernisáží výstav, přednášky a v neposlední řadě to byla účast některých členů na
poznávací cestě spolu s muzejníky do Plasů, Klatov a Sklářského muzea ve Frauenau. Ale je
třeba vyzdvihnout to, že se podařilo získat finanční dotaci od MK ČR a Nadace Preciosa na
vydání nového průvodce expozicemi muzea. Prodejní cena průvodce byla stanovena na 95,- Kč
a bylo vydáno 800 kusů (prozatím v českém jazyce). Na základě Smlouvy o vzájemné spolupráci
bude hlavní prodej zajišťován prostřednictvím muzea v jeho objektech. Výtěžek z prodeje se
stane příjmem spolku a bude využit pro další rozvoj jeho činnosti ve prospěch muzea.
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Spolek přátel Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
U Muzea 398/4, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO: 03603750
Na základě žádosti Národní galerie v Praze byli zástupci spolku pozváni na seminář, který se
konal v Nostickém paláci Ministerstva kultury dne 20.10.2016 na téma Muzejní spolky
a kluby přátel galerií, kde jsme prezentovali naši činnost.
Spolek přátel muzea zároveň poděkoval Ministerstvu kultury ČR a Nadaci Preciosa za finanční
podporu, bez které by nový průvodce nemohl být vydán, a hlavně poděkoval všem
pracovníkům muzea, kteří se na vzniku průvodce podíleli. Všem patří náš upřímný dík.
V současné době připravujeme s paní účetní Mgr. Čapkovou vyúčtování a závěrečnou zprávu,
která bude zaslána MK a Nadaci Preciosa.
Celkové náklady na tisk průvodce: 84 782,80 Kč.
Dotace MK
59 000,-- Kč
Nadace Preciosa
25 000,-- Kč
Vzhledem k tomu, že muzeum si již odkoupilo 50 kusů průvodců, zůstává k dnešnímu dni na
účtu spolku 4 158,20 Kč. Dispoziční právo má p. Hlubůček a M. Broulová.
Činnost spolku v roce 2017 se bude prolínat s činností muzea, o které informovala Ing.
Valečková, a o všech akcích budou členové vždy a včas informováni. Koncem roku 2017 musí
spolek uspořádat nové volby do výboru spolku (funkce předsedy, místopředsedy a hospodáře),
vzhledem k tomu, že volební období je dle stanov stanoveno na 3 roky.
Předseda spolku p. Hlubůček seznámil členy s novou přihláškou do spolku p. Jana
Kořenského z Jablonce nad Nisou a jeho přijetí bylo schváleno přítomnými členy spolku.
5. V závěru jednání byl proveden slavnostní křest nového Průvodce stálými expozicemi Muzea
skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou.
6. Ředitelka muzea Ing. Valečková provedla dle zájmu některé členy spolku neveřejnými
prostorami muzea.
Usnesení
1. Členská schůze schvaluje přijetí nového člena spolku p. Jana Kořenského
z Jablonce nad Nisou.
Zapsala: Marta Broulová
Zápis ověřila: Ing. Milada Valečková
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