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Výroční zpráva za rok 2021 
 

Spolek přátel umění Mladá Boleslav z. s. vznikl v lednu 2018 při 
Základní umělecké škole Mladá Boleslav 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 v minulých 
letech vždy naplňován konkrétní činností. Vzhledem 
k pokračující pandemii onemocnění COVID-19 byly ale i v roce 2021 
aktivity našeho spolku omezeny. 

Náš spolek se zasadil o návrh a vytvoření pamětní desky 
akademickému malíři Stanislavu Kovářovi. Ke slavnostnímu odhalení 
pamětní desky došlo 9. září 2021 na 9. ZŠ u příležitosti nedožitých 
devadesátin akademického malíře a opětovné instalace jeho vitráže. 

Začali jsme také připravovat pamětní desku mistrům houslařům 
Josefu Bohumilovi Herclíkovi a jeho synovi Přemyslovi. Deska bude 
umístěna na fasádě nemovitosti ve Vodkově ulici, kde byla houslařská 



dílna. Spolupracujeme na tomto se současným majitelem nemovitosti 
i dědičkou rodiny Herclíků.  

Úspěchem bylo získání grantu 45.000 Kč od Nadačního fondu Škoda 
Auto v rámci výzvy Nové vize pro kulturu na scénické provedení České 
mše vánoční Jakuba Jana Ryby v podání žáků ZUŠ Mladá Boleslav a 
členů pěveckého sboru Boleslav. V konkurenci čtyřiceti přihlášených 
projektů byl ten náš mezi šesti vybranými. Vzhledem k restrikcím 
spojenými s pandemií COVID-19 nemohlo být bohužel toto 
představení nazkoušeno a předvedeno a peníze tak nebyly ani 
čerpány. 

27. října 2021 představila Eva Pinkasová činnost našeho spolku na 
schůzce mladoboleslavského Městského klubu seniorů. Na schůzku 
do městské knihovny jsme byli pozváni jako spolek, který se hlásí k 
odkazu Klubu přátel umění, jenž působil v našem městě v první 
polovině 20. století.  

Jsme velmi rádi, že Klavír pro Boleslav, který je nyní umístěn v 
krásných prostorách Městského divadla Mladá Boleslav, se stal 
inspirací pro založení nového festivalu Rok na 4 doby. Nápad na 
založení a realizaci tohoto festivalu pochází z týmu klavírního virtuosa 
Miroslava Sekery, který s výběrem klavíru pomáhal. Náš spolek byl 
osloven s nabídkou přímo tento festival pořádat, ale na toto opravdu 
nemáme dostatečné lidské a časové kapacity. Rozhodně má ale tento 
festival naši morální a (v rámci našich možností) mediální podporu. 
První koncert s melodramy byl skvělý nápad a provedení bylo velmi 
pěkné.  

 

Členové spolku, čestní členové a partneři 
Spolek přátel umění Mladá Boleslav měl ke dni 31. 12. 2021 89 členů. 

Ti podpořili činnost spolku v roce 2021 členskými příspěvky, v řadě 
případů i mimořádnými nad stanovenou hranici 300,- (resp. 200,-) Kč. 
Nesmírně nás také těší rodinná členství žáků ZUŠ a jejich rodičů. 



V roce 2021 se dařilo pokračovat ve spolupráci s partnery, kteří 
spolek podpořili již v minulosti, byť vzhledem k pandemii se nedalo 
mnoho aktivit realizovat. Jsou to např.: Kultura města Mladá Boleslav 
a.s., Středočeský kraj, Mladoboleslavský komorní orchestr, Podnikový 
dechový orchestr Škoda Auto a.s., ale především Nadační fond Škoda 
Auto, statutární město Mladá Boleslav, Městské divadlo Mladá 
Boleslav, Nadace rozvoje občanské společnosti a další partneři.  

Výbor spolku 
Od úmrtí Miroslava Jirounka na konci roku 2020 byl výbor spolku 
dvoučlenný. V polovině roku 2021 bylo provedeno hlasování per 
rollam, při kterém byl zvolen za nového místopředsedu Libor Švejda. 

Nadále spatřujeme úlohu spolku především v podpoře kulturního 
života, zejména hudby v Mladé Boleslavi. Podpora bude mít formu 
spolupráce na dramaturgii koncertů vážné hudby s Kulturou města 
a.s., tak jak tomu již v minulosti bylo. Spolek bude podporovat a 
vychovávat posluchače těchto koncertů, už jen proto, že mnozí 
členové spolku jsou pedagogy Základní umělecké školy Mladá 
Boleslav, při které spolek právě s touto vizí v lednu 2018 vznikal. 
Spolek bude samozřejmě i organizátorem kulturních akcí a nezříká se 
příležitostného organizování projektů, které budou souviset 
především s prezentací práce žáků a pedagogů naší Základní 
umělecké školy boleslavské veřejnosti.  

 

Závěr  
Těšíme se, že se v dohledné době budeme s příznivci umění potkávat 
nejen u klavíru Petrof v mladoboleslavském divadle.  

Všem, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli k podpoře umění, 
děkujeme!                                   

 

V Mladé Boleslavi dne 18. 2. 2022 
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