
 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva – Spolek přátel umění Mladá Boleslav z. s. 

(z důvodu pandemie Covid - 19 se výroční členská schůze 
neuskutečnila, hlasování proběhne per rollam) 

 

Spolek přátel umění Mladá Boleslav z. s. vznikl v lednu 2018 za účelem všestranné 
podpory kulturního života, zejména hudby, v Mladé Boleslavi a širším regionu.           
Ve svých stanovách si předsevzal, že povede a bude inspirovat své členy a společnost 
k dodržování základních estetických a etických pravidel, bude spolupracovat s orgány 
obecní a  státní správy i ostatními právnickými či fyzickými osobami za účelem 
naplnění účelu spolku a bude napomáhat rozvoji kultury a veřejného života formou 
vzdělávací, organizační či osvětové činnosti. 

Tento ve stanovách obecně vymezený účel spolku byl naplňován konkrétní celoroční 
činností. 

 

Činnost spolku za uplynulý rok 2019 se soustředila na obnovu tradice koncertů vážné 
hudby v Městském divadle Mladá Boleslav. Jednání o těchto koncertech navázala na 
činnost spolku v předchozím roce, kdy vznikla vzájemná (i když jen ústní) dohoda o 
spolupráci na návratu koncertů vážné hudby po více než 30 letech do těchto prostor. 
Konkrétně šlo o koncerty Kruhu přátel hudby v chladnější části roku, kdy nejsou v 
Mladé Boleslavi vhodné koncertní prostory. Spolek, který jednání inicioval, se podílel 
a bude podílet zejména na dramaturgii koncertů.  

Zahajovacím koncertem sezóny KPH 2019 se stal symbolicky Slavnostní koncert 
k poctě zakladatele Kruhu přátel hudby – připomenutí 50. výročí úmrtí Josefa Feřta. 
Uskutečnil se v neděli 17. února 2019 a byla na něm provedena dvě velká duchovní 
vokálně - instrumentální díla: Mozartova Korunovační mše a Dvořákova Mše D dur 
Lužanská. Poděkování patří všem zúčastněným umělcům – sólistům Šárce Stejskalové, 
Stanislavě Šinkovské, Tomáši Foltýnkovi a Liboru Novákovi, dále Pěveckému sboru 
Ještěd pod vedením Marka Müllera a Smíšenému pěveckému sboru Boleslav pod 
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vedením Zuzany Kubelkové. Mladoboleslavský komorní orchestr si pro tuto 
výjimečnou příležitost pozval hosty a rozšířil se do symfonické podoby. Více než 
stočlenný ansámbl skvěle řídil dirigent Marek Müller.  

Koncert proběhl ve spolupráci Kultury města Mladá Boleslav, Městského divadla 
Mladá Boleslav a Spolku přátel umění Mladá Boleslav za finanční podpory rodiny 
Feřtovy, Středočeského kraje a Spolku přátel umění Mladá Boleslav. Hlediště 
městského divadla bylo plné, koncert měl skvělý ohlas. (Tentýž program s jinými 
pořadateli byl proveden během jara ještě jednou - v Chrámu sv. Barbory v Kutné 
Hoře.) 

Spolek tímto koncertem důstojně připomenul pana Josefa Feřta – jednu z 
významných osobností mladoboleslavské kultury. Posluchači koncertu obdrželi 
pamětní list, který vydal spolek ve spolupráci se ZUŠ Mladá Boleslav. Autorkou 
grafického návrhu listu je výtvarnice Jana Míšková. 

 

Druhým koncertem KPH v Městském divadle se stal komorní koncert Kateřiny 
Englichové a jejích hostů, který se pod názvem Hladivé tóny harfy uskutečnil v neděli 
dne 24. 3. 2019. Vedle  vynikající české harfistky vystoupili i Jitka Hosprová, Barbora 
Polášková, Jan Riedlbauch a Miroslav Matějka. Návštěva byla opět skvělá, výkony 
umělců ocenil dlouhotrvající potlesk. 

 

Ukázalo se, že myšlenka návratu koncertů vážné hudby do divadla je reálná a má 
odezvu mezi příznivci umění, kteří ji podpořili svou účastí i nadšenými reakcemi. 
Velkou zásluhu na propagaci koncertů má i mladoboleslavská Základní umělecká 
škola, která podpořila koncert rozsáhlou propagací mezi žáky a jejich rodinami. 
Přirozenou se stala účast zaměstnanců školy – část vystoupila při prvním koncertě a 
většina zaměstnanců koncerty podpořila svou návštěvou. 

 

  

Většina komorních koncertů se neobejde bez klavíru, a proto spolek požádal o 
revizi všech nástrojů, které jsou v Mladé Boleslavi k dispozici. Bylo zjištěno, že 
nejmladší nástroj je z roku 1939 a žádný klavír  není ve stavu, kterému by pomohla 
generální oprava.  

Úvaha o zakoupení nového nástroje  přišla však ve chvíli, kdy  se otevíral Nadační 
fond Škoda Auto, který ve spolupráci s  Nadací rozvoje občanské společnosti (dále 
jen NROS) chystal podporu rozvoje regionu Mladoboleslavska. Vyhlášení grantové 
výzvy ke zkvalitnění veřejného prostoru a zkvalitnění mezilidských vztahů a výzva 



občanům regionu k aktivnímu zapojení do komunitního života prostřednictvím 
veřejně prospěšných aktivit a projektů korespondovaly s plánem spolku. Myšlenka 
zakoupení nového nástroje se ukázala jako vhodná k získání podpory tohoto 
fondu. Vybrán byl klavír značky Petrof Monsoon, s jeho výběrem pomohl (stejně 
jako s revizí stávajících nástrojů) klavírista Miroslav Sekera přímo v Hradci Králové. 

Na společném jednání v úterý den 11. 6. 2019 v Městském divadle Mladá Boleslav, 
kterého se zúčastnili představitelé výboru spolku (J. Mlčochová. E. Pinkasová. M. 
Jirounek), zástupci Statutárního města Mladá Boleslav (náměstek pro kulturu pan 
Daniel Marek), ředitelka MDMB (Janeta Benešová), ekonom divadla paní Ing. 
Miloslava Kárníková, zástupci firmy Petrof paní Zuzana Ceralová Petrofová a paní 
Gabriela Novotná (obchodní manažer) a ředitel Nadačního fondu Škoda Auto  pan  
Ing. Ladislav Kučera, byla myšlenka pořízení nového klavíru shodně všemi 
zúčastněnými přijata a podpořena. Proto byla dne 12. 6. 2019 zaslána žádost o 
grant Nadačnímu fondu Škoda Auto (dále jen NF ŠA). Do výzvy se přihlásilo celkem 
53 projektů, z nichž mezi 21 vybranými byl i projekt Spolku přátel umění Mladá 
Boleslav.  Ten dostal symbolický název „Klavír pro Boleslav“. 

 Přislíbená částka 780.000,- Kč od NF ŠA se spolu se získanou účelovou dotací od 
Středočeského kraje ve výši 100.000,- Kč a dotací z rozpočtu statutárního města 
Mladá Boleslav  ve výši 300.000,- Kč představovala zhruba dvě třetiny hodnoty 
nástroje. Podmínkou pak bylo získání zbývajících prostředků vlastní aktivitou 
spolku, v tomto případě veřejnou sbírkou a výtěžkem z benefičních koncertů. 
Veřejná sbírka na pořízení klavíru byla oznámena  v září 2019 a proběhla v době od 
1. 11. 2019 do 29. 2. 2020. Realizace pěti  benefičních koncertů se stala jednou 
z podmínek získání dotace od NF ŠA jako prokázání smysluplnosti tohoto projektu. 

Nadace rozvoje občanské společnosti pak na PR projektu (zhotovení webových 
stránek projektu, tisk, distribuce a výlep plakátů,  grantový diář, pronájem divadla 
na benefiční koncert, a jiné) přispěla částkou 130.000,- Kč. 

Rovněž Město MB vyšlo spolku vstříc (kromě finanční podpory) i při řešení 
technických problémů souvisejících s umístěním rozměrného nástroje 
v omezených prostorách divadla. 

Projektu vyšla vstříc i firma Petrof. Vybraný Petrof Monsoon byl umístěn v MDMB 
již od 29. 11.2019 na základě smlouvy o zápůjčce na dobu 3 měsíců, a tak benefiční 
koncerty mohly zaznít již na novém nástroji. 

První benefiční koncert se uskutečnil 28. 11. 2019 v Zrcadlovém sále na Zámku 
v Kosmonosech, kde se představili nejlepší žáci ZUŠ Mladá Boleslav. 



Všechny další koncerty již hostilo Městské divadlo Mladá Boleslav a posluchači při 
nich mohli obdivovat nový klavír. 

Druhým benefičním koncertem byl klavírní recitál významného českého klavíristy, 
čestného člena spolku pana Miroslava Sekery a proběhl první adventní neděli 1. 
12. 2019. 

Třetím v pořadí byl Adventní koncert pěveckého sboru Jiřičky ZUŠ Mladá Boleslav, 
který se uskutečnil 13. 12. 2019. 

Zbývající dva benefiční koncerty se odehrály v roce následujícím: 

 S Mozartovským večerem se 5. 1. 2020 představili Ivo Kahánek a soubor Barocco 
sempre giovane. 

Řadu pěti benefičních koncertů symbolicky ukončil mladý, talentovaný, hradecký 
rodák Matyáš Novák klavírním recitálem v pondělí dne 3. 2. 2020. 

Všechny koncerty se setkaly s krásnými ohlasy a hojnou návštěvou. 

Tehdy už bylo jasné, že se podařilo zbývající prostředky získat a klavír v Mladé 
Boleslavi zůstane. 

Projekt „Klavír pro Boleslav“ byl pak ukončen k 29. 2. 2020 spolu s veřejnou 
sbírkou. 

Následovala činnost spolku spojená s ukončením projektu, vyúčtováním dotací na 
pořízení klavíru, uzavřením veřejné sbírky, sepsáním kupní smlouvy s firmou Petrof 
a jednání výboru spolku o  jeho dalším směřování. Tyto aktivity  budou 
předmětem výroční zprávy za rok 2020. 

 

Členové spolku, čestní členové a partneři 

Spolek přátel umění Mladá Boleslav měl ke dni 22. 2. 2020  90 členů.  

Ti podpořili činnost spolku v roce 2019 členskými příspěvky, v řadě případů i 
mimořádnými nad stanovenou hranici 300,- (resp. 200,-) Kč. 

Nesmírně nás těší rodinná členství žáků ZUŠ a jejich rodičů (Páclovi, Kučerovi, 
Novákovi). 

Spolek podpořili svým čestným členstvím významní umělci a osobnosti boleslavského 
kulturního života, naleznete je na našem webu pod záložkou členství.  Jsou to PhDr. 



Karel Herčík, Miroslav Sekera, Jan Kvapil, Jiří Sládeček, Jiří Novák, Bennewitzovo 
kvarteto, Václav Hátle, JUDr. Eva Vágnerová, MUDr. Karel Podhola a Michael Kocáb.  

Svou podporu vyjádřila i paní Renata Šafaříková, jíž patří velký dík za aktivity 
související s administrací projektu a účast a podporu na nejrůznějších jednáních, která 
projekt provázela. 

Čestný člen spolku pan Ing.  Martin Hrdlička – člen správní rady Nadačního fondu 
Škoda Auto, ale také  bývalý žák školy, violoncellista ze třídy paní Marty Šulcové a 
příznivec umění má velké zásluhy o realizaci projektu „Klavír pro Boleslav“. Byla s ním 
navázána úzká spolupráce a stal se velmi důležitým partnerem pro další jednání a pro 
image spolku. 

V roce 2019 se spolku podařilo navázat na jednání zahájená v roce předchozím a 
získat pro společnou věc několik významných institucionálních partnerů, kteří nás 
podpořili spoluprací, mediální pomocí, financemi nebo jen vstřícností. Jsme jim 
zavázáni, přehled o některých z nich naleznete pod příslušnou záložkou na našich 
stránkách.  

Jsou to např.: Kultura města Mladá Boleslav a.s., Středočeský kraj, Mladoboleslavský 
komorní orchestr, Podnikový dechový orchestr Škoda Auto z.s., ale především 
Nadační fond Škoda Auto a jeho představitelé v čele s ředitelem Ing. Ladislavem 
Kučerou, statutární město Mladá Boleslav a jeho představitelé (náměstek primátora 
Mgr. Daniel Marek, 1. náměstek primátora Ing. Jiří Bouška, Mgr. Josef Antoš – 
právník), Městské divadlo Mladá Boleslav a paní ředitelka Mgr. Janeta Benešová a 
Nadace rozvoje občanské společnosti. 

 

Závěr  

Úsilím a zásluhou  mnoha podporovatelů a příznivců umění se podařilo v roce 2019 
dovést do pohybu velký projekt – který pod názvem „Klavír pro Boleslav“ přispěl 
k rozvoji občanské společnosti - a to je velký úspěch. Podařilo se tak touto cestou 
získat nový nástroj v hodnotě téměř 2 mil. Kč do prostor Městského divadla Mladá 
Boleslav.  

Otevřela se tak cesta k dalšímu společnému jednání, jak tento nástroj využít ku 
prospěchu široké veřejnosti, k rozvoji kultury v mladoboleslavském regionu. 

 

Všem,  kteří  jakýmkoliv způsobem přispěli k jeho realizaci, děkujeme! 

 

 


