Zápis z 1. členské schůze Spolku přátel MSB dne 12. 2. 2015
Přítomni: dle prezenční listiny
1.

Zahájení: předseda spolku Jaroslav Hlubůček přivítal přítomné a poděkoval za zájem o členství

2.

Úvodní slovo předsedy: informace o počátcích založení spolku, o významné roli sklářského a
bižuterního průmyslu a o vzájemné spolupráci se Svazem výrobců skla a bižuterie (SVSB)

3.

Informace o vedení spolku:
Předseda: Jaroslav Hlubůček
Místopředseda: Marta Broulová
Pokladní: Irena Novotná
V současné době je přihlášeno 18 členů.

4.

Plán činnosti na rok 2015 (viz příloha)

5.

Úvodní slovo ředitelky muzea Ing. Milady Valečkové
• Poděkování všem přítomným za účast ve spolku
• Důvody založení spolku – proč spolek?
V roce 2011 proveden průzkum mezi bývalými členy Klubu přátel muzea ohledně trvání jejich
zájmu o členství a fungování v případně založení nového spolku. Většina oslovených neměla
zájem o aktivní činnost spolku, pouze o zasílání pozvánek na vernisáže.
V roce 2014 jsme se rozhodli iniciovat založení nového spolku, který by sdružoval přátele a
příznivce jabloneckého muzea, kteří rádi pomohou s různorodou činností jabloneckého muzea.
•
-

Nabízené výhody pro členy spolku:
20% sleva na vstupném pro sebe i své přátele
20% sleva na zakoupení muzejních katalogů a publikací
Komentované prohlídky novými výstavami, pozvánky na vernisáže výstav
Společné poznávací cesty s muzejníky

6.

Diskuse - dotazy členů:
Informace o chystané přístavbě muzea, která by měla sloužit jako stálá expozice vánočních
ozdob
Informace o bývalých pobočkách našeho muzea - Sklářském muzeu v Novém Boru a
Kamenickém Šenově (objasnění nynější situace)
Dotazy členů na umístění depozitářů a kanceláří v budově muzea (bude uspořádaná prohlídka
expozic a dalších prostor muzea – „Poznej své muzeum“), organizační strukturu muzea,
požadavek na zasílání konkrétních požadavků na výpomoc ze strany muzea

7.

Závěr
Termín další schůzky je předběžně stanoven na květen 2015.

Zapsala: Jana Šůrová, 13. února 2015
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Příloha č. 1

Plán činnosti na rok 2015

• Muzejní noc – 15. května 2015 (18.00 – 24.00)
- Pomoc s občerstvením
- Asistence u dílny v ateliéru muzea
- Pomoc v expozicích – dozor, informace
• Mariánská sklářská pouť na Kristiánově – 5. září 2015 (9.00 – 16.00)
- Zajištění cen do tomboly- termín: květen – červen
- Příprava tomboly – balení, číslování (srpen)
- Pomoc na pouti: organizace soutěží, předvádění (vlastní dílny, apod.), prodej tomboly,
prodej vstupenek na atrakce, pomoc s občerstvením
• Sbírka pro Modré dveře (říjen – prosinec 2015)
- Chráněná dílna v Kostelci nad Černými lesy. Jedná se o denní stacionář pro psychicky
nemocné jedince. Dílnu provozuje p. Sivoková, manželka šéfa Asociace cestovních
kanceláří ČR.
- Slavnostní předání by se mohlo předběžně uskutečnit při módní přehlídce v lednu 2016
• Přednáška hlavního kurátora PhDr. Petra Nového o putovní výstavě po Evropě „Brilliant by
Design“ (podzim 2015)
• Prohlídka neveřejných prostor muzea
• Poznávací cesta do vybraného sklářského muzea (Jelení Hora + sklářská huť Piechowice,
event. Frauenau + muzea v jižních Čechách)
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