Spolek přátel Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
U Muzea 398/4, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO: 03603750
Zápis ze 7. členské schůze Spolku přátel MSB dne 11. prosince 2018
Program setkání:
1. Zahájení
2. Komentovaná prohlídka výstavou Dva v jednom - Design českého a slovenského skla,
s odborným výkladem PhDr. Petra Nového
3. Komentovaná prohlídka expozicí Waldes, s odborným výkladem Mgr. Kateřiny Hruškové
4. Aktuální informace z muzea
5. Diskuse, občerstvení
Počet zapsaných členů spolku 40, přítomno 21 (dle prezenční listiny).
1. Zahájení: předsedkyně spolku Marta Broulová přivítala všechny přítomné na 7. členské
schůzi spolku a nechala schválit program. Zároveň informovala přítomné členy o úmrtí pana
Josefa Slámy. Spolek spolu s muzeem zaslal rodině smuteční kondolenci.
2. Mgr. Kateřina Hrušková seznámila členy spolku s expozicí Waldes a podrobně popsala
jednotlivé vystavené předměty.
3. PhDr. Petr Nový provedl členy spolku výstavou Dva v jednom – Design českého
a slovenského skla a zajímavým a poutavým způsobem doplnil odborný výklad.
4. Schůze spolku pak pokračovala informacemi Marty Broulové o činnosti v roce 2018.
Poskytnuté finanční prostředky z Nadace Preciosa 10 tis. Kč a Ministerstva kultury 50 tis. Kč
na vydání propagačního a edukativního materiálu k stálé expozici Sklářská osada Kristiánov
„O skláři Lišákovi“ se zaměřením na děti a mládež a na rodiny byly čerpány ve výši
76.487,70 Kč a byly řádně vyúčtovány poskytovatelům. Finanční spoluúčast spolku činila
16.487,70 Kč.
Zůstatek finančních prostředků spolku na účtu u Komerční banky k dnešnímu dni činí
17.026,50 Kč.
Zároveň poděkovala Ing. Jitce Čapkové za vedení účetnictví spolku a vyúčtování
poskytnutých finančních dotací.
Na příští rok navrhujeme spolu s ředitelkou muzea Ing. Valečkovou zájezd do sklárny
Crystalex Bohemia v Novém Boru, Sklářského muzea a sklárny AJETO rovněž v Novém
Boru. Je to zatím návrh a vrátíme se k němu na další členské schůzi spolku.
5. Ředitelka muzea Ing. Valečková v úvodu poděkovala všem členům spolku, kteří se aktivně
zapojují a pomáhají při pořádání akcí a tvůrčích dílen a dále informovala o postupu prací na
přístavbě muzea.
Usnesení:
Členská schůze schvaluje:
- Program jednání 7. členské schůze spolku
- Čerpání finančních prostředků na vydání nového propagačního a edukativního materiálu
O skláři Lišákovi
V Jablonci nad Nisou 14. prosince 2018

Zapsala: Marta Broulová
Zápis ověřila: Ing. Milada Valečková

