
ZÁPIS ČLENSKÉ SCHŮZE SPOLKU PŘÁTEL UMĚNÍ Z.S.    SPU MB 2018/1

datum a místo jednání: 10. dubna 2018, koncertní sál ZUŠ Mladá Boleslav
přítomni: dle prezenční listiny

program:
1. uvítání
2. historie spolkové činnosti v Mladé Boleslavi
3. historie vzniku Spolku přátel umění Mladá Boleslav z. s. (dále jen Spolek)
4. plány Spolku
5. přirozené pouto mezi Spolkem a Základní uměleckou školou Mladá Boleslav (dále jen ZUŠ)
6. diskuze
7. zakončení 

1. UVÍTÁNÍ
Přivítání členů Spolku a představitelů partnerských organizací. Přihlašování členů.
Představení výboru a čestných členů Spolku.

2. HISTORIE SPOLKOVÉ ČINNOSTI V MLADÉ BOLESLAVI
Příspěvek pana PhDr. Karla Herčíka o historii spolkové činnosti v oblasti umění v Mladé Boleslavi. 
Historie mladoboleslavských koncertních sálů.

3. HISTORIE VZNIKU SPOLKU PŘÁTEL UMĚNÍ Z. S.
Příspěvek Ing. Jany Mlčochové o důvodech založení Spolku. Hlavním úkolem Spolku je podpora a 
pomoc v koordinaci uměleckých aktivit v mladoboleslavském regionu. Zároveň jeho činnost přímo 
souvisí s uměleckou výchovou nové generace – tedy s činností ZUŠ.

• Spolek byl zapsán do spolkového rejstříku v lednu 2018 (poděkování JUDr. Evě 
Vágnerové), zároveň byl založen bankovní účet Spolku u Komerční banky (bude veden bez 
poplatků). 

• Byla podána žádost o dotaci ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek – Podpora 
kultury z rozpočtu Středočeského kraje.

• Výbor Spolku jednal s p. Ludmilou Gavurovou (Klub přátel hudby, Kultura města MB), 
s ředitelem Kultury města p. Milanem Prunerem a s vedením Městského divadla. 

• Byly osloveny mladoboleslavské spolky, které se zabývají uměleckou činností: Podnikový 
dechový orchestr Škoda Auto MB, Sbor Boleslav, Mladoboleslavský komorní orchestr, 
Společnost Mikuláše Klaudiána. Všichni jmenovaní jsou nakloněni spolupráci.

• Byl natočen informační spot o Spolku do Rádia Signál (poděkování p. Luboši Dvořákovi), 
bylo vytvořeno logo Spolku (poděkování p. Mirce Procházkové), právě se zprovozňují 
webové stránky www.spumb.cz (poděkování p. Matěji Jirounkovi).

4. PLÁNY SPOLKU
Příspěvek p. Miroslava Jirounka o plánovaných akcích Spolku:

• podzim 2018 – pomoc s dramaturgií koncertní řady KPH pro sezonu 2019 (již předjednáno s
p. Gavurovou)

• 2. prosinec 2018 – scénické provedení České mše vánoční J. J. Ryby v Městském divadle 
(účinkují žáci ZUŠ a hosté) – akce k oslavám 90. výročí založení uměleckého školství 
v Mladé Boleslavi (spolek podal na tuto akci žádost o grant na úřad Středočeského kraje, 
rozpočet akce je 145 000 Kč)

• přesunutí koncertů KPH do důstojných prostor Městského divadla (od sezóny 2019)
• nábor nových členů Spolku
• získávání sponzorských darů
• žádosti o dotace

http://www.spumb.cz/


5. PŘIROZENÉ POUTO MEZI SPOLKEM A ZÁKLADNÍ UMĚLECKOU ŠKOLOU
Příspěvek MgA. Evy Pinkasové:
ZUŠ Mladá Boleslav je přirozenou základnou Spolku, protože probouzí v mladé generaci vztah k 
umění. Členem Spolku se může stát žák školy, pro nezletilé a studenty spolek chystá zvýhodněné 
vstupné na akce Spolku.

6. DISKUZE
- dotaz na povinnosti člena Spolku:

• práce ve prospěch Spolku (propagace akcí Spolku, nábor nových členů, případná finanční 
podpora akcí Spolku)

• platba členského příspěvku: 300 Kč ročně/dospělý, 100 Kč ročně/nezletilý, student
- výbor spolku je otevřen všem podnětům ze stran členů i partnerů spolku, členové spolku chtějí být
navzájem v kontaktu v neveřejné diskuzi na webu spolku, informace o činnosti spolku budou 
členové spolku dostávat mailem
- spolek by měl podporovat všechny druhy umění (nejen hudební projekty)
- do budoucna by mělo město uvažovat o stavbě nového koncertního sálu, nejlépe spojeného s 
galerií, protože v majetku města je velká sbírka obrazů
- p. Ludmila Hesová: podnět k oslovování učitelů uměleckých předmětů v mladoboleslavských 
školách
- p. Eva Pešková: Společnost Mikuláše Klaudiána – přislíbení vzájemné spolupráce
- p. Jonatan Hudec: podnět - vzhledem k povinné ochraně osobních údajů by měl být seznam členů 
na webových stránkách neveřejný, na webu spolku by bylo užitečné propagovat akce partnerů
- p. Ludmila Gavurová: bude třeba posílit řady posluchačů koncertů, aby se zaplnilo Městské 
divadlo
- p. Ing. Petr Feřt: vzpomínka na koncerty KPH v 50. a 60. letech
- p. Jiří Horáček: poznámka k terminologii – nepoužívat vážná hudba, lépe umělecká
- p. Daniel Marek (náměstek města MB pro kulturu): přislíbeno jednání mezi kulturními institucemi
města a nabídnuta spolupráce
- p. Miroslav Jirounek: kultura je základem zdravé společnosti

7. ZAKONČENÍ
Poděkování za účast a podnětnou diskuzi.

zapsala: Eva Pinkasová


