ZÁPIS
PRŮBĚHU VALNÉ
MĚLNICKÉHO

HROMADY

OSVĚTOVÉHO A OKRAŠLOVACÍHO SPOLKU,

KONANÉ VE ČTVRTEK

22. LEDNA 2007

OD

17,00 HODIN NA PROBOŠTSTVÍ

MĚLNÍK
Po úvodní prezenci členů uvítala předsedkyně spolku PhDr. I. Němcová všechny
přítomné ve velkém sále proboštství. Vzhledem k tomu, že dosud nebyla přítomna
nadpoloviční většina členů spolku, bylo přikročeno k činnostem, které nevyžadují
hlasování. Členové využili situace k platbě členských příspěvků, kronikář a archivář
spolku M. Klihavec přítomným nechal kolovat důkladně a vzorně zpracované
šanony dokumentující činnost spolku.
Poté, co se dostavil 32. člen spolku a valná hromada byla usnášeníschopná, bylo
přistoupeno k oficiálnímu programu:
1. Volba zapisovatele, ověřovatele a volební a mandátové komise
2. Zpráva o činnosti za rok 2006
3. Zpráva o hospodaření za rok 2006
4. Zpráva o činnosti Klubu příznivců obnovy varhan chrámu sv. Petra a Pavla
v Mělníku
5. Plán činnosti na rok 2007
6. Volba Rady spolku
Předsedkyně navrhla zapisovatelku Mgr. Z. Jansovou a ověřovatele zápisu Mgr.
A. Legnerovou – Líhovou a M. Klihavce. Členkami volební a mandátové komise
byly navrženy K. Baňková a H. Vaňková. Návrhy valná hromada všemi hlasy
schválila. Dále valná hromada taktéž odhlasovala program schůze.

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2006
Zprávu přednesla předsedkyně spolku PhDr. I. Němcová.
Stav členské základny je 64 členů.
Jmenovitě bylo poděkováno za činnost členům Rady spolku (Aida Líhová Legnerová, Jiří Čermák), jednatelce Klubu příznivců obnovy varhan– Mgr. R.
Špačkové především za obsahový, ale i organizační podíl na přípravě a realizaci
akcí, M. Klihavcovi za archív spolku, M. Vendlovi za distribuci spolkových
materiálů členům, M. Hluštíkové za vedení účetnictví, Janě Skalníkové za distribuci
pohlednic do prodeje, Jiřímu Čermákovi za fotografickou dokumentaci akcí a Aidě
Líhové - Legnerové za organizační zajištění jarmarků, F. Černickému za vedení HDP
při MOOS.

AKCE SPOLKU V ROCE 2006
Týden pro varhany – 22. 4. – 1. 5. 2006
prohlídka chrámu s varhanními ukázkami, 23. 4. podpis listiny čestným výborem,
benefiční koncert, společenské posezení na zámku
27. 4. Chrámové inspirace – vernisáž výstavy prací studentů mělnického gymnázia
na radnici
1. 5. závěrečný koncert (Mělnický pěvecký sbor pod vedením F. Šťastného)
17. 5. Viktor Dyk (HDP při MOOS) v MKD
11. 6. Svatotrojická pouť – vystoupení Jarošáčku, Jarošovců, Nového divadla;
koláče, jarmark, divadelní představení divadla Minaret, problémy s kolotočem
(10 000 Kč grant od KÚ Středočeského kraje - vyčerpáno)
27.6. Den památky obětí komunistického režimu v kostele sv. Petra a Pavla (pořad
složený z básní vězněných katolických básníků v podání R. Kvíze za doprovodu p.
p. Blably na varhany); představení práce studentů Soukromého reálného gymnázia
Přírodní škola, o. p. s. „Příběhy bezpráví“
Cyklus chrámových koncertů – spolupořadatelé
16. 9. Dny evropského dědictví – Putování za svatou Ludmilou (15 000 Kč grant od
KÚ Středočeského kraje - vyčerpáno), zpřístupněné kostely na Mělníku, zámek;
systém razítek při putování za sv. Ludmilou po historických objektech města;
Ritornello, Schola Gregoriana Pragensis, mše svatá, uvedení sborníku Nomine
Liudmilam; pohlednice (sv. Ludmila a Mělník, kostel sv. Ludmily)
Místa známá a neznámá - kostel sv. Ludmily, MKD
14. 11. 110 let mělnické nemocnice /HDP/ (MKD; spolupořadatel)
Setkání V. (HDP při MOOS) – tentokrát s Jaroslavem Seifertem (repríza v lednu
2007)
Adventní koncert v kostele sv. Vavřince na Pšovce, spolupořadatelé
Varhanní půlhodinka (František Šťastný) a setkání členů na faře

EDIČNÍ ČINNOST
Pohlednice sv. Ludmila a Mělník (2 motivy), kalendář a novoročenky, dotisk
pohlednic - soutok, kostel sv. Petra a Pavla, kostnice; materiály k projektu obnovy
varhan,

ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU PŘÍZNIVCŮ OBNOVY VARHAN
CHRÁMU SV. PETRA A PAVLA V MĚLNÍKU
Zprávu přednesla Mgr. R.Špačková. Se vznikem Klubu příznivců obnovy varhan
(KPOV) vyslovili souhlas na schůzi spolku dne 25. října 2005 jeho členové, což
potvrdila valná hromada spolku 26. ledna 2006. Jednatelem klubu je Mgr. Renata
Špačková, v odborných věcech týkajících se nástroje klub zastupuje František
Šťastný.
Pro shromažďování finančních prostředků na realizaci projektu byly MOOS zřízeny
dva účty:

1. 35-7012610297/0100 (zdarma veden u KB a. s., pobočka Mělník)
Sbírkový účet; sbírku ve prospěch projektu pořádá MOOS, sbírka byla
oznámena Krajskému úřadu Středočeského kraje 23. června 2006.
2. 2219106001/2400 (transparentní účet vedený u eBanky)
Účet je určen pouze pro finanční dary od 1000 Kč na projekt obnovy varhan,
přičemž s dárcem vždy uzavře MOOS darovací smlouvu.
Projekt zaštiťuje čestný výbor, který se poprvé sešel 23. dubna 2006 na mělnické
radnici v rámci Týdne pro varhany a při té příležitosti byla podepsána pamětní
listina.
Týden pro varhany byl největší akcí pořádanou ve prospěch obnovy varhan. Jeho
hlavní akcí byl benefiční koncert barytonisty Ivana Kusnjera, sólisty ND v Praze, a
varhanního virtuóza Aleše Bárty. Uskutečnil se též koncert Mělnického pěveckého
sboru, uspořádána byla výstava výtvarných prací studentů GJP Mělník, sloužena
byla mše svatá za projekt i jeho příznivce. Součástí programu byla též prohlídka
s výkladem o kostelu i varhanách.
Spolek se stal spoluorganizátorem letního cyklu chrámových koncertů, dále se podílí
na organizaci adventního koncertu „Klášterní ztišení“, který se koná v kostele sv.
Vavřince. Poděkováním příznivcům projektu je prosincová Varhanní půlhodinka
v chrámu sv. Petra a Pavla.
Kategorie dárců:
Příznivec obnovy varhan chrámu sv. Petra a Pavla v Mělníce
od 100 Kč
Podporovatel obnovy varhan chrámu sv. Petra a Pavla v Mělníce od 10 000 Kč
Partner obnovy varhan chrámu sv. Petra a Pavla v Mělníce
od 100 000 Kč
Mecenáš obnovy varhan chrámu sv. Petra a Pavla v Mělníce
od 500 000 Kč
S jednotlivými kategoriemi jsou spojeny různé výhody, podporovatel, partner a
mecenáš obdrží za daný kalendářní rok grafiku, která je dílem výtvarníka spojeného
s Mělníkem. Autorem grafického listu dárcům za rok 2006 je akademický malíř
Vladimír Veselý, předány budou v den benefičního koncertu 13. května 2007.
Projekt je propagován v hromadných sdělovacích prostředcích, své místo má i na
webových stránkách spolku. V roce 2006 byla vydána pohlednicová karta k projektu
se zveřejněním účtů (10/2006) a informační materiál o varhanách a projektu jejich
obnovy s texty v Č, N, A (11/2006).
Pro realizaci projektu obnovy varhan uzavře MOOS smlouvu s Římskokatolickou
farností Proboštstvím Mělník, zastoupenou P. Janem Juchou MS. Smlouva je již
připravena, a to díky Mgr. Daliboru Šamanovi.
Shromážděné finanční prostředky ke dni 31. prosince 2006:
35-7012610297/0100 (sbírkový účet u KB a. s., pobočka Mělník)
99.359 Kč
2219106001/2400 (transparentní účet vedený u eBanky)
652.787 Kč
z těchto finančních prostředků dosud nebylo na projekt čerpáno

(aktuálně: 101.359; 696.438; projekt slíbila podpořit přímo pí B. Lobkowicz)
Finanční prostředky vynaložené na obnovu varhan chrámu v roce 2006:
2006 restaurování řezby (mřížka velká) bez závěrečné polychromie
52.500 Kč
2006 restaurování řezby (boltec velký) – 1. etapa
65.000 Kč
restaurátorské práce provádí Dalibor Vinklát se spolupracovníky
Výhled na rok 2007
Nyní je zadáno restaurování boltce velkého a malého v hodnotě 270 000 Kč,
uhrazeno již bylo 65.000 Kč díky finančním prostředkům získaným od SDH ve výši
60.000 Kč (obdrželo Proboštství Mělník). Výsledky práce budou představeny na
benefičním koncertu.
Byl podán projektový list, na jehož základě je žádán ČEZ o příspěvek 120.000 Kč, a
to v rámci jeho reklamy na benefičním koncertu. Připravena je žádost o nadační
příspěvek ČEZ, a to ve výši 150.000 Kč.
Žádost o finanční podporu Dnů pro varhany – Mělník 2007 byla zaslána hejtmanu
Středočeského kraje ing. Petru Bendlovi.
Aktualizovaná výše nákladů na projekt (firma Brachtl – Kánský) je cca 6,000.000 Kč.
Předpokládaný nárůst ceny činí za rok 8 %.

HOSPODAŘENÍ SPOLKU ZA ROK 2006
Zpráva je přiložena jako pevná součást zápisu.

PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2007
Dny pro varhany – Mělník 2007
1. května 2007, chrám sv. Petra a Pavla
koncert Mělnického pěveckého sboru (sbormistr František Šťastný)
program: D. Buxtehude, J. S. Bach, W. A. Mozart
6. května 2007, chrám sv. Petra a Pavla
slavnostní mše svatá za projekt obnovy varhan a za jeho příznivce
12. května 2007, chrám sv. Petra a Pavla
Den otevřených dveří – výklad o kostele, varhanách, představení práce restaurátorů
13. května 2007, chrám sv. Petra a Pavla
benefiční koncert: Hana Jonášová – soprán, Aleš Bárta - varhany
program: J. S. Bach, G. F. Händel, W. A. Mozart
3. června 2007
Svatotrojická pouť

přislíbena účast souboru Ritornello (půjde s poutníky celou cestu, tedy od kostela
sv. Petra a Pavla až ke kostelu Nejsvětější Trojice; dále v jejich podání liturgická
hudba a po mši svaté malý koncert), Jarošovci, Jarošáček, Nové divadlo
mše svatá
jarmark tradičních řemesel
24. června, 22. července, 19. srpna, 9. září 2007, chrám sv. Petra a Pavla
cyklus chrámových koncertů (spolupořadatel)
Dny evropského dědictví 2007
mělnické téma: Moderní architektura
vydání pohlednice k tématu – zatím v záměru
vernisáž výstavy Mělník první poloviny 20. století (MKD)
(J. B. Zelený a jeho vize města Mělníka, stavby, život města, průmysl a živnosti)
15. září 2007
zpřístupnění památek:
Žilkova vila (Úřad práce), MKD, atd.
zámek Mělník, Pražská brána, Vodárenská věž
kostel sv. Petra a Pavla, kostel Čtrnácti svatých pomocníků, kostel sv. Ludmily,
evang. kostel
doprovodné akce dne:
terasa zámku Mělník – koncert Tanečního orchestru ZUŠ Mělník
nádvoří zámku Mělník – jarmark tradičních řemesel
uvedení knížky Jiřího Čumpelíka V trenkách a naboso (HDP) – vydání v závislosti
na finančních prostředcích; uvedení ve spolupráci s 1. mělnickým antikvariátem a
knihkupectvím Želva, kde budou též k dostání publikace k moderní architektuře,
včetně knížky 100 staveb (moderní architektura Středočeského kraje), kde jsou i
stavby mělnické, které budou v rámci dnů zpřístupněny
16. září 2007, Husův dům
TGM a Mělník /k 70. výročí úmrtí TGM/ (HDP)
září, říjen
Místa známá i neznámá aneb Hudebně literární putování po kulturně
historických objektech Mělnicka (2 pořady hudby a mluveného slova, zatím není
stanoveno, kde budou, máme několik objektů vytypovaných)
16. října 2007
Čtyři okamžiky ticha, filmová esej Josefa Císařovského (1995), příp. jiný film tohoto
režiséra
projekce filmu a beseda s režisérem a Václavem Cílkem
(ve spolupráci s občanským sdružením Střed na okraji)
15. listopadu 2007, Regionální muzeum Mělník
Setkání VI, tentokrát s vynálezci úsměvů (HDP)
2. prosince 2007, kostel sv. Vavřince
adventní koncert Klášterní ztišení

prosinec 2007, chrám sv. Petra a Pavla
Varhanní půlhodinka
PLÁN EDIČNÍ ČINNOSTI NA ROK 2007
- Občasník mělnický
- J.Čumpelík „V trenkách a na boso“
- pohlednice
Mgr. Špačková, seznámila členy s podanými žádostmi o dotace a granty:
Krajský úřad Středočeského kraje: Svatotrojická pouť, vydání knížky J. Čumpelíka
„V trenkách a na boso“
Město Mělník: Dny evropského dědictví
Žádosti podané v souvislosti s projektem obnovy varhan – viz výše (Výhled na rok
2007)

VOLBA NOVÉ RADY SPOLKU
Volba proběhla ve 2 kolech:
1. kolo – volba členů Rady spolku, 2. kolo – volba předsedy, místopředsedy a člena
Rady spolku.
V 1. kole byli navrženi 4 kandidáti: PhDr. Ilona Němcová (29), Mgr. Renata
Špačková (27), Mgr. Aida Líhová – Legnerová (19), Martin Klihavec (17).
Pozn.: v závorce je uveden počet získaných hlasů.
Výsledky 2. kola: předsedkyně - PhDr. Ilona Němcová, místopředsedkyně - Mgr.
Renata Špačková, členka Rady spolku – Mgr. Aida Líhová – Legnerová

USNESENÍ
Valná hromada vyslechla a jednomyslně schválila Zprávy o činnosti a finančním
hospodaření spolku za rok 2006, Zprávu o činnosti Klubu příznivců obnovy varhan
chrámu sv. Petra a Pavla v Mělníku, Plán činnosti na rok 2007 a dále zvolila novou
Radu spolku ve složení:
předsedkyně - PhDr. Ilona Němcová
místopředsedkyně - Mgr. Renata Špačková
členka Rady spolku – Mgr. Aida Líhová – Legnerová
Zapsala Mgr. Z. Jansová
Zápis ověřili Mgr. Aida Líhová – Legnerová a M. Klihavec

