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Výroční zpráva – Spolek přátel umění Mladá Boleslav z. s.
(členská schůze spolku – dne 9. dubna 2019)
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.
Se zprávou o činnosti za první uplynulý půlrok byli členové spolku obeznámeni
prostřednictvím informačního e-mailu, který byl rozeslán v červenci 2018.

Činnost spolku za celý uplynulý rok 2018 můžeme rozdělit do několika oblastí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

koncerty Kruhu přátel hudby a jejich návrat do prostor MDMB
vitráže Stanislava Kováře
vzpomínkový koncert k 50. výročí okupace 1968
spolupráce se Středočeským krajem a Muzeem Mladoboleslavska, vernisáž
Františka Segerta
webové stránky spolku a výtvarná galerie
Koncert Kruhu přátel hudby z cyklu Mladoboleslavští rodáci
Scénické provedení České mše vánoční od J. J. Ryby
Členská základna spolku, čestní členové, partneři spolku - informace

1. Koncerty Kruhu přátel hudby a jejich návrat do prostor MDMB
Jedním z hlavních důvodů vzniku spolku byla myšlenka návratu koncertů vážné hudby
do krásných prostor Městského divadla Mladá Boleslav, proto se po vzniku Spolku
otevřela dvojstranná jednání. Od května 2018 došlo k setkání postupně s ředitelkou
MDMB Mgr. Janetou Benešovou, poté s ředitelem Kultury města MB Milanem
Prunerem a jednání byla završena společnou schůzkou s náměstkem primátora města
MB pro kulturu Mgr. Danielem Markem.
Výstupem z jednání byla vzájemná (i když jen ústní) dohoda o spolupráci na návratu
koncertů vážné hudby po více než 30 letech do prostor Městského divadla MB.
Spolek, který jednání inicioval, se podílí a bude podílet zejména na dramaturgii
koncertů.
Dramaturgie koncertů byla projednána ve spolupráci s Kulturou MB začátkem září
2018. Pro koncerty byly vyhrazeny vždy neděle, v jiné dny je kalendář MDMB zaplněn
na dlouhou dobu dopředu.
Stanoveny byly původně 4 termíny koncertů: v neděli 2. 12. 2018 bylo provedeno
scénické zpracování Rybovy České mše vánoční v podání žáků ZUŠ a hostů v Mladé
Boleslavi jako úvodní zahajovací projekt realizace této myšlenky. Pro koncerty Kruhu
přátel hudby byly stanoveny termíny 17. 2. 2019, kdy se odehrál úvodní zahajovací
koncert KPH řady k poctě bývalého ředitele umělecké školy pana Josefa Feřta a 24. 3.
2019 se uskutečnil koncert harfenistky Kateřiny Englichové. Tyto koncerty a zpráva o
nich budou součástí výroční zprávy Spolku za rok 2019.

2. Vitráž akademického malíře Stanislava Kováře
Vitráž akademického malíře Stanislava Kováře, která se nacházela ve vstupním
prostoru budovy 9. ZŠ – Pastelky v Mladé Boleslavi, měla být v rámci „snížení
energetické náročnosti budovy“ odstraněna. Vitráž byla koncipována jako
architektonická součást budovy školy a spoluvytváří její osobitý charakter. Zároveň je
to práce jednoho z nejvýznamnějších boleslavských výtvarníků, který působil jako
skvělý pedagog a ovlivnil několik generací mladých výtvarníků.
Důvodem pro odstranění vitráže, jimiž argumentoval stavební dozor, bylo dodržení
bezpečnostních a tepelných norem podle nově platných předpisů. Z technické zprávy
k projektu jasně vyplynulo, že se jedná o umělecké dílo a jako s takovým má být
nakládáno. Po demontáži a všech stavebních úpravách budovy školy má být originál
navrácen zpět. Odstranění vitráže by tedy bylo přímým porušením projektové
dokumentace.
Stanislav Kovář obdržel v roce 2009 Cenu Statutárního města Mladá Boleslav jako
výraz uznání jeho práce. V přímém rozporu s tímto oceněním postupně mizela
z veřejných prostor města díla, která pro ně vytvořil. Gobelín v cukrárně na třídě
TGM, opona a velké okenní závěsy v Domě kultury v MB a výzdoba Čínské restaurace
na třídě TGM.
Vitráže v „Pastelce“ jsou tedy pátým uměleckým dílem, které mělo být odstraněno.
Vitráž je podle znaleckých posudků jedinečná nejen svojí výtvarnou kvalitou, ale i
technologií zpracování, resp. způsobem nanášení barev na sklo.
Spolek přistupuje ke kulturním hodnotám s respektem a jejich zachování a rozvíjení je
pro něj prvořadou prioritou, které jsou podřízena technická kritéria.
Iniciativa Spolku a sepsání petice za záchranu vitráže bylo také jedním z důvodů, proč
byly práce na její demontáži a případné likvidaci v červenci 2018 zastaveny a
přistoupilo se k nalezení vhodného technického řešení. Vstupní prostor bude osazen
originální vitráží, nikoliv „plastovou náhražkou“, v souladu s původním záměrem
v projektové dokumentaci. Nalezení finančních prostředků (cca 1 milion Kč) je jedinou
nutnou podmínkou k realizaci tohoto záměru.

3. Vzpomínkový koncert k 50. výročí okupace 1968
Vzpomínkový koncert k 50. výročí okupace 1968 se uskutečnil 21. 8. 2018
v Havelském parku a Havelském kostele. Pořádal ho Farní sbor Českobratrské církve
evangelické ve spolupráci se Spolkem přátel umění v Mladé Boleslavi za podpory
Středočeského kraje. Na webu spolku naleznete fotografie z této akce a esej pana
Miroslava Jirounka přednesenou v úvodu.

4. Spolupráce se Středočeským krajem a Muzeem Mladoboleslavska,
vernisáž Františka Segerta
O činnost SPUMB projevila už na jaře 2018 zájem vedoucí Odboru kultury a
památkové péče Středočeského kraje Mgr. Kateřina Pešatová. Členové výboru spolku
se s ní setkali v Praze na Krajském úřadu a pak ve zdejším Muzeu Mladoboleslavska,
které je krajem spravováno. Druhé schůzce byla přítomna ředitelka muzea Mgr.
Kateřina Jeníčková a též člen spolku pan Václav Škába.
Otevřela se zde možnost spolupráce při výběru výtvarných děl, jež jsou v majetku
muzea a jejich následné zveřejnění na webu SPUMB nebo možnost vystavení jejich
kopií. Konkrétně se jednalo o výběr ze souboru portrétů významných osobností se
vztahem k boleslavskému kraji od akademického malíře Františka Segerta, který byl
věnován sestrami Tláskalovými zdejšímu muzeu. Výběr byl vystaven v říjnu 2018
k jubileu české státnosti v kostele sv. Havla., vernisáž proběhla dne 28. 10. 2018 a
velkou zásluhu na realizaci této akce má právě člen spolku pan Václav Škába.
S vedením muzea byla dohodnuta též možná spolupráci při pořádání open-air
koncertů v prostorách parkánu boleslavského hradu a o pořízení pódia pro tyto účely
a jeho společné užívání. Vzhledem k potřebě technického zabezpečení těchto prostor
a investic s tím spojených jsou tyto plány otázkou roku 2019 a dalších.

5. Webové stránky, PR spolku, výtvarná galerie
Ke konci června 2018 byly, až na malé grafické detaily, hotovy webové stránky Spolku
přátel umění Mladá Boleslav www.spumb.cz. Jejich prostřednictvím se prezentuje
spolek navenek, ale je na nich vytvořen prostor i pro interní komunikaci a
brainstorming.
Najdete zde praktické záložky jako např. přihláška ke členství, údaje k platbě
členského příspěvku, stanovy Spolku, přehled a fotografie z akcí spolku a jeho
partnerů.
Základní umělecká škola Mladá Boleslav slaví v letošním školním roce 90 let od svého
založení. Oslavy vyvrcholí velkým projektem v MDMB dne 15. 5. 2019. Na stránkách
Spolku, který je se ZUŠkou úzce spojen, vznikla proto i výtvarná galerie z děl autorů,
kteří na zdejší škole působili.
Z nejznámějších jsou to Jaroslav Mašek, Luděk Maňásek a Stanislav Kovář…..
V elektronické galerii jsou ke zhlédnutí díla současných výtvarníků, pedagogů ZUŠ.
Rádi bychom dali na této platformě prostor současným boleslavským výtvarníkům,
není vyloučena ani elektronická aukce jejich děl.
O webové stránky spolku se stará pečlivě členka výboru paní Eva Pinkasová.
V březnu 2019 došlo ke změně sídla spolku.
Palackého 443/18, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav
Spolek přátel disponuje novým, krásným razítkem s logem od p. Mirky Procházkové.

6. Koncert Kruhu přátel hudby z cyklu Mladoboleslavští rodáci
Za přispění Spolku přátel umění MB se dne 12. září 2018 ve Sboru českých bratří
uskutečnil koncert Kruhu přátel hudby z cyklu Mladoboleslavští rodáci. Hlavním
protagonistou večera byl pan Jiří Sládeček, čestný člen Spolku a emeritní violoncellista
České filharmonie. Mladoboleslavský rodák, absolvent zdejší LŠU a letošní jubilant si
přizval na svůj koncert členy Klavírního kvarteta českých filharmoniků Václava Máchu,
Viktora Mazáčka a Jiřího Posledního.
Zazněly skladby Johanna Sebastiana Bacha, Bohuslava Martinů, Josefa Suka a
Antonína Dvořáka.
Tato akce byla ze strany spolku podpořena částkou 8.000,- Kč na honorář pro
účinkující.

7. Scénické provedení České mše vánoční J. J. Ryby
V první adventní neděli dne 2. prosince 2018 se poprvé v novodobé historii Základní
umělecké školy uskutečnilo scénické provedení České mše vánoční Jakuba Jana Ryby
v podání žáků ZUŠ MB a jejich hostů, sólistů a členů smíšeného pěveckého sboru
Boleslav, bývalých žáků a přátel školy. Zahájily se tak nejen oslavy 90. výročí založení
školy, ale zároveň se takto významnou akcí v prostorách mladoboleslavského divadla
prezentoval Spolek přátel umění. Ten byl i příjemcem dotací hlavních sponzorů
projektu v celkové výši 140.000,- Kč. Od Středočeského kraje byla získána dotace
z fondu Podpory hejtmana ve výši 40.000,- Kč, firma ŠKO-ENERGO darovala rovných
100.000,- Kč. Oběma sponzorům, bez nichž by se scénická „Rybovka“ nemohla
zrealizovat, patří velký dík.
Tato akce nadmíru splnila účel, ke kterému byla určena, tedy k realizaci
multioborového projektu školy za přispění přátel školy. Výjimečnou se stala
atmosféra ve vyprodaném divadle. Dlouhotrvající potlesk přítomných, zpětné vazby
od diváků ale i účinkujících svědčily o mimořádně silném zážitku. Jedním
z nejčastějších dotazů bylo, kdy tuto akci zopakujeme. Z představení vznikl záznam na
DVD, který je i členům spolku k dispozici.

8. Členové spolku, čestní členové a partneři
Spolek přátel umění Mladá Boleslav má k dnešnímu dni 79 členů.
Ti podpořili činnost spolku v roce 2018 členskými příspěvky, v řadě případů i
mimořádnými nad stanovenou hranici 300,- (resp. 200,-) Kč.
Za všechny jmenuji alespoň tyto členy.
MUDr. E. Svobodová, MUDr. Zdeňka Trhoňová, rodina Zavadilova, rodina
Niedermertlova, Jiří Horáček, Jitka Horáčková, Luboš Dvořák, Helena Šimková, Jiří
Burget, Miroslav Jirounek, Eva Pinkasová.
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, Ing. Martin
Hrdlička, Michael Kocáb.
Podařilo se nám také za velmi krátkou dobu získat pro společnou věc několik
významných institucionálních partnerů, kteří nás chtějí podpořit 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.: Městské divadlo Mladá Boleslav, rádio Signál, Kultura města Mladá
Boleslav, Muzeum Mladoboleslavska, Středočeský kraj, Křesťanská akademie, ŠKO –
ENERGO, Mladoboleslavský komorní orchestr, Podnikový dechový orchestr Škoda
Auto z.s., nebo Společnost Mikuláše Klaudiána.

