Spolek přátel umění Mladá Boleslav z. s.
Na Radouči 1058, Mladá Boleslav II, 293 01 IČO: 06740731
Výroční zpráva za rok 2020 – Spolek přátel umění Mladá
Boleslav z. s.
(z důvodu pandemie Covid - 19 se výroční členská schůze
neuskutečnila, hlasování proběhlo per rollam)
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 nestandardní situaci s pandemií koronaviru, která nás
v roce 2020 zasáhla, nemohly být aktivity spolku v tomto roce
uskutečněny.
Omezení spojená s mimořádnými opatřeními vlády (částečné i téměř
úplné lockdowny během celého roku) zasáhly všechny oblasti života

společnosti. Od 11. 3. 2020 došlo k zastavení ekonomiky a uzávěře
spojené s první vlnou Částečné rozvolnění v letním období a přílišný
všeobecný optimismus byl vystřídán podzimním návratem ke
zpřísnění opatření, zavírání škol, obchodů, služeb a kulturních a jiných
institucí. Tato situace zcela jasně vymezila, jaké kulturní a vzdělávací
aktivity spolku (a v jaké formě) se (ne)mohou v době pandemie
realizovat.

Činnost spolku se na počátku roku 2020 soustředila na dokončení
projektu „Klavír pro Boleslav“. Dne 5. ledna a 3. února 2020 se
zrealizovaly dva poslední benefiční koncerty.
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.
Na posledním koncertě byla boleslavská kulturní veřejnost vyzvána
k podpoře ukončení projektu a bylo už jasné, že se zbývající
prostředky podaří získat a klavír v Mladé Boleslavi zůstane.
Projekt „Klavír pro Boleslav“ byl pak ukončen k 29. 2. 2020 spolu s
veřejnou sbírkou.
Činnost spolku se poté soustředila na ukončení projektu a vyúčtování
dotací na pořízení klavíru. Připomínám, že jimi byla dotace ve výši
780.000,- Kč od Nadačního fondu Škoda Auto, 300.000,- Kč věnovalo
město Mladá Boleslav, částkou 100.000,- Kč na klavír přispěl
Středočeský kraj a propagaci projektu podpořila Nadace rozvoje
občanské společnosti částkou 130.000,- Kč. Byla uzavřena veřejná
sbírka a následně uzavřen transparentní účet. Na základě sepsané
kupní smlouvy s firmou Petrof byla jednání vedena k úspěšnému

dokončení transakce a spolkem byly zaplaceny zbývající finanční
prostředky na nový nástroj.
V závěru konání veřejné sbírky byl výbor spolku postaven před
otázku, jak s pořízeným nástrojem naložit, kde a za jakých podmínek
bude umístěn, jakým způsobem bude s nástrojem zacházeno, jak a
kým bude využíván a jak budou naplněna očekávání dárců ve smyslu
pořádání koncertů vážné hudby v Mladé Boleslavi.
Výbor spolku (Jana Mlčochová, Miroslav Jirounek, Eva Pinkasová)
v této otázce bohužel nezastával jednotné stanovisko. Pan Jirounek si
předsevzal, že s nabytím klavíru do divadla samozřejmě souvisí
převzetí organizace koncertů vážné hudby spolkem. V tomto duchu
pak na mnohých místech jednal za spolek sám. Vznikl tak zkreslený
dojem o spolku a o jeho představách o budoucnosti. Stali jsme se při
jednáních nečitelnými a nedůvěryhodnými pro veřejnost a pro
mnohé partnery. Hrozilo, že projekt nakonec ztroskotá na interních
rozepřích spolku. Tuto situaci bylo nutné urychleně vyřešit.
Došlo k demokratickému hlasování a v souladu se stanovami spolku
dospěl výbor spolku k rozhodnutí, že klavír bude darován
Statutárnímu městu Mladá Boleslav, které jako zřizovatel Městského
divadla Mladá Boleslav a Kultury města Mladá Boleslav a. s. dokáže
nejlépe zajistit ekonomický, organizační a umělecký provoz nového
nástroje. Ostatně název projektu a myšlenka, v jejímž duchu se
projekt realizoval, zněla „Klavír pro Boleslav“.
(Konkrétní hlasování výboru spolku – pro darování klavíru byly dva
hlasy - J. Mlčochová, E. Pinkasová, proti darování zazněl jeden hlas pan Miroslav Jirounek).
Začalo se intenzivně pracovat na darovací smlouvě. Konzultoval ji
výbor spolku – dva členové – J. Mlčochová, E. Pinkasová, pan doktor
JUDr. Marek Jansta, pan doktor Martin Hrdlička (čestný člen spolku),
členové spolku Miroslava Hořáková a Libor Švejda a právník Města
Mladá Boleslav pan Mgr. Josef Antoš.

Darování bylo ze strany spolku podmíněno několika body, které
zaručují, že s nástrojem bude dobře zacházeno, např. že nástroj bude
sloužit výhradně ke koncertním účelům, bude umístěn nastálo
v divadelních prostorách, bude zabezpečen proti poškození, případný
přesun by byl odsouhlasen spolkem, atd.
Uzavření darovací smlouvy s městem přitom umožnilo spolku klást si
takové podmínky, které mohou být pro spolek výhodné (možnost
bezplatného využívání klavíru, organizace dalších koncertů v divadle
za zvýhodněných podmínek, zbavení se finanční odpovědnosti, která
je pro neziskový spolek náročná). Také mohou ovlivnit budoucí
fungování kulturního dění ve městě (lze například žádat, aby město
jako zřizovatel divadla i Kultury MB, zajistilo takové podmínky, aby se
koncerty KPH - nadále v režii Kultury města - mohly konat v
prostorách divadla). Současně si spolek nárokuje návrat klavíru do
svého vlastnictví v případě nedodržení těchto podmínek ze strany
města.
Darovací smlouva je všem členům spolku připravena k nahlédnutí a
případnému prostudování.
Členové spolku byli v průběhu měsíce února a března mailem o všech
krocích vedení spolku informováni a následně vyzváni, zda
s myšlenkou darování klavíru souhlasí. Byly rozptýleny jejich možné
obavy o osud klavíru. Zdůvodněny byly kroky, které členky výboru
přiměly k těmto rozhodnutím. Konstatováno bylo, že spolek splnil, co
si předsevzal na počátku svého vzniku. Koncerty vážné hudby se
navrací do mladoboleslavského divadla. Zároveň bylo ale jasně
řečeno, že spolek, resp. členové spolku, kteří v projektu „Klavír pro
Boleslav“ a při organizaci koncertů vážné hudby v roce 2019 a 2020
(Slavnostní koncert k poctě zakladatele Kruhu přátel hudby –
připomenutí 50. výročí úmrtí Josefa Feřta, koncert Kateřiny
Englichové a jejích hostů, a 5 benefičních koncertů) odvedli největší
kus práce, nemají personální ani finanční kapacity tuto činnost dále
provozovat a svým způsobem nechtějí suplovat činnost kulturní
agentury. Nadále se spolek bude soustředit na příležitostné
organizování koncertů vážné hudby, na spolupráci s kulturními

institucemi ve městě (spolupráce na dramaturgii s Kulturou města) a
především na prezentaci výchovně- vzdělávacího procesu a výsledků
práce žáků a pedagogů Základní umělecké školy Mladá Boleslav, při
které spolek právě s touto myšlenkou v roce 2018 vznikl – varianta 1.

Pro ty, kteří s myšlenkou darování nesouhlasili, byly nastíněny další
možné kroky. Varianta 2. Znamenaly by najít především osobu
(osoby), které by se organizaci koncertů naplno věnovaly a zajistily
všechny podmínky související se získáním nového nástroje, jeho
využitím a organizací koncertů v rámci členů (nejspíš nového) spolku.
Hlasování se zúčastnilo celkem 84 členů spolku (9 členů nehlasovaloneplnoletí).
Pro variantu 1 – hlasovalo 54 členů
Pro variantu 2 – hlasovali 4 členové
Zdrželo se hlasování 26 členů spolku
Výsledek hlasování o možném darování klavíru.
Většina členů spolku (54) z 84 hlasujících se vyslovilo pro variantu –
DAROVÁNÍ KLAVÍRU
Darovací smlouva
Darovací smlouva byla podepsána v září 2020 a dohodnuto bylo, že
dojde ke slavnostnímu předání klavíru mezi městem a spolkem za
přítomnosti jejich zástupců. Termín uskutečnění projektu byl
naplánován na neděli 29. listopadu 2020 v Městském divadle Mladá
Boleslav. Tento večer, přesně rok poté, co klavír na benefičním
koncertě poprvé rozezněl pan Miroslav Sekera, se měl stát
symbolickým novým počátkem spolupráce kulturních institucí.
V průběhu večera se měli představit žáci Základní umělecké školy

Mladá Boleslav především za využití nového nástroje, poslechnout
živě jsme si měli znovu i pana Miroslava Sekeru. Bohužel aktuální
situace s pandemií neumožnila tento projekt uskutečnit
v naplánované podobě.
Slavnostní předání klavíru se uskutečnilo ve čtvrtek 3. 12. 2020
formou videopřenosu za přítomnosti zástupců spolku, Města Mladá
Boleslav pana Mgr. Petr Dostála a přítomnosti zástupců Nadačního
Fondu Škoda Auto pana doktora Martina Hrdličky a dalších hostů. Na
klavír zahrál Miroslav Sekera.
Členové spolku, čestní členové a partneři
Spolek přátel umění Mladá Boleslav měl ke dni 1. 4. 2020 93 členů.
Ti podpořili činnost spolku v roce 2020 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, Švejdovi, Rýdlovi, Koubkovi).
Významně spolek podpořila svým darem v měsíci prosinci 2020
MUDr. Zdeňka Trhoňová ve výši 20. 0000,- Kč. Za její podporu jí patří
velký dík.
V roce 2020 v rámci ukončení projektu „Klavír pro Boleslav“ spolek
navázal na jednání zahájená v roce předchozím, dařilo se 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 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, ekonomka Ing. Miroslava Kárníková a Nadace
rozvoje občanské společnosti a další partneři.
Výbor spolku
Smutná zpráva, která nás dostihla ke konci roku 2020, se týká,
bohužel, pana Miroslava Jirounka. Člen výboru spolku pan Miroslav
Jirounek 20. listopadu loňského roku zemřel.
Rozloučení s ním se konalo v sobotu 12. prosince 2020 v kostele sv.
Havla.
Výbor spolku zůstal pouze dvoučlenný a nastalou situaci bude nutno
řešit.
Prvním úkolem byla změna zápisu místa spolku, který je v rejstříku
veden na adrese Palackého 443/18, Mladá Boleslav II. Na změně
místa spolku se začalo pracovat v listopadu 2020.
Ke dni 16. 3. 2021 do datové schránky spolku dorazilo usnesení o
zápisu změny místa spolku a tak se stal novým místem spolku sídlo:
Na Radouči 1058, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav.
O volbě nového člena výboru na základě obsahu stanov rozhoduje
členská schůze spolku. Toto hlasování lze provést za situace spojené
s omezeními kvůli pandemii koronaviru i online.
Za výbor spolku s paní Evou Pinkasovou navrhujeme za pana
Miroslava Jirounka do funkce 1. místopředsedy spolku pana Libora
Švejdu. Je členem spolku od února 2020 a velmi se nám spolupráce
s ním v minulých měsících osvědčila. Pracoval s námi na ukončení
projektu „Klavír pro Boleslav“ i na vypracování podmínek darovací
smlouvy na klavír Petrof mezi spolkem a Městem Mladá Boleslav.
Úlohu spolku spatřujeme 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 na sebe nepřevezme

funkci organizátora těchto koncertů, ale svým dílem přispěje k jejich
zkvalitnění. Bude též podporovat a vychovávat jejich posluchače, 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
Úsilím a zásluhou mnoha podporovatelů a příznivců umění se
podařilo v roce 2020 dovést do konce 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!
Těšíme se, že se v dohledné době budeme s příznivci umění potkávat
nejen u klavíru Petrof v mladoboleslavském divadle.

V Mladé Boleslavi dne 4. 4. 2021

