Spolek přátel Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
U Muzea 398/4, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO: 03603750
Zápis z 9. členské schůze Spolku přátel MSB dne 21. listopadu 2019
Program setkání:
1.
2.
3.
4.

Zahájení
Zpráva o činnosti spolku za rok 2019 a návrh plánu činnosti na rok 2020
Aktuální informace z muzea
Diskuse, občerstvení

Počet zapsaných členů spolku 43, přítomno 26 (dle prezenční listiny)
1.
Předsedkyně spolku Marta Broulová přivítala všechny přítomné na 9. členské schůzi a nechala
schválit program.
2.
Předsedkyně spolku zhodnotila roční činnost spolku, která byla zaměřena zejména na vlastní
pomoc muzeu při pořádání a organizování akcí, např. dozor v expozicích při Muzejní noci,
v rámci Dne evropského kulturního dědictví, asistence při tvůrčích dílnách, při Sklářské
slavnosti na Kristiánově a podobně. Členové spolku se v průběhu roku účastnili i vernisáží
výstav v muzeu dle svých možností a zájmu. 25. dubna byl uspořádán pro členy zájezd do
skláren na Novoborsko, který byl velice zajímavý a všemi účastníky kladně hodnocen.
Na základě výzvy Ministerstva kultury jsme ve spolupráci s paní ředitelkou podali v říjnu t.r.
žádost o finanční dotaci na rok 2020 na aktualizaci a dotisk Průvodce stálými expozicemi
Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. Od Ministerstva kultury požadujeme poskytnutí
finanční dotace ve výši 85.000,-. Předpokládané celkové náklady na dotisk činí 125.000,- Kč
(tisk, grafika, překlady) a s žádostí se rovněž obrátíme na Nadaci Preciosa.
V příštím roce, v dubnu nebo květnu, by bylo možno uspořádat další zájezd, např. do
Krkonošského muzea v Jelení Góře a hutě Julie v Piechowicich, ale o tom se bude rozhodovat
na další členské schůzi na jaře příštího roku a bude možné podat i další návrhy.
Stav účtu spolku u Komerční banky k dnešnímu dni činí 12.393,50 Kč a do konce listopadu
ještě obdržíme od muzea dalších 15.485,- Kč za prodej zbývajících 163 kusů průvodců, které si
od nás odkoupilo muzeum na propagaci a do prodeje. Z části financí by byl hrazen právě
připravovaný zájezd v roce 2020.
Marta Broulová poděkovala muzeu za zázemí a veškerou administrativní pomoc pro naši
činnost a rovněž poděkovala za poskytnuté občerstvení.
Účetních prací spolku se velmi ochotně a bez nároku na finanční odměnu ujala paní Čapková,
která po celou dobu existence spolku průběžně zúčtovává naše faktury za prodej průvodců
a zpracovává i daňová přiznání. Patří jí za to veliké poděkování.
Poděkování patří také všem, kteří se stali členy spolku, za pomoc muzeu, a hlavně za zájem
o dění v této krásné státní kulturní instituci.
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3.
Ředitelka muzea Ing. Milada Valečková seznámila členy spolku s přírůstky sbírkových
předmětů, dále informovala o návrhu na přejmenování muzea na Národní muzeum skla
a bižuterie, který byl v dubnu t.r. zaslán na Ministerstvo kultury, po předchozím projednání
s náměstkem pro oblast kulturního dědictví. Dále informovala o postupu přístavby. Přístavba by
měla být přístupná veřejnosti od června 2020 ve 3. NP (v rámci trienále), expozice je plánována
na listopad 2020, pokud se podaří najít ve 2. kole zhotovitele veřejné zakázky.
Zároveň poděkovala členům spolku za aktivní přístup a pomoc při pořádání akcí v muzeu
a například v letošním roce ke dni 21. 11. 2019 odpracovalo 44 osob celkem 295,5 hodin.
Po ukončení schůze byli všichni pozváni na zahájení výstavy SOUČASNÉ ČESKÉ
VÁNOČNÍ OZDOBY od 17 hod. ve výstavních sálech muzea

Usnesení:
Členská schůze schvaluje:
Program jednání 9. členské schůze spolku
Členská schůze bere na vědomí:
Podání žádosti na Ministerstvo kultury o poskytnutí finanční dotace v roce 2020 ve výši 85.000,Kč na aktualizaci a dotisk Průvodce stálými expozicemi Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad
Nisou.

V Jablonci nad Nisou 25. listopadu 2019
Zapsala: Marta Broulová
Zápis ověřila: Ing. Milada Valečková
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