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26. LEDNA 2006

NA

PROBOŠTSTVÍ MĚLNÍK

Po úvodní prezenci přišedších členů byli tito uvítáni ve velkém sále proboštství
předsedkyní spolku pí dr. I. Němcovou. Vzhledem k tomu, že dosud bylo přítomno pouze 26
členů spolku, bylo přikročeno k přestávce nutné (jak vyplývá ze stanov) k tomu, aby valná
hromada byla usnášení schopná.
Poté se ujala slova opět pí předsedkyně a navrhla zapisovatelku Mgr. A. LíhovouLegnerovou a ověřovatele zápisu, pány M. Klihavce a Mgr. V. Macha, kteréžto valná
hromada všemi hlasy schválila. Dále valná hromada taktéž odhlasovala program schůze.
Následovala zpráva o činnosti za rok 2005, která obsahovala tyto body:
-

stav členské základny je 60 členů

-

prezentace archívu MOOSu, ve kterém jsou zachyceny slovem i fotografií všechny
dosud proběhlé akce, koncerty, ediční počiny a zároveň i veškeré reflexe v tisku;
vše přehledně a dokonale zpracováno panem M. Klihavcem

-

chronologické představení a zhodnocení akcí spolku za uplynulý rok v souvislosti
s finančními prostředky, které tyto akce vynesly a které byly dále účelově
poukázány na opravy konkrétních historických objektů ve městě

-

distribuce Občasníku MOOS

-

spolupráce s dalšími subjekty – městem Mělník, Proboštstvím Mělník, ZUŠ,
Jarošáčkem, mělnickým zámkem

-

publicita akcí spolku v tisku nadregionálního významu – MF, měsíčník Místní
kultura, Český rozhlas

-

vznik sekce MOOS - Hudba Divadlo Poezie (HDP) pod vedením pana
F. Černického a jeho akce Setkání IV. s Karlem Čapkem

-

jmenovité poděkování

těmto členům – M. Klihavcovi za archív spolku,

M. Vendlovi za distribuci spolkových materiálů členům, M. Hluštíkové za vedení
účetnictví, Mgr. R. Špačkové za lví podíl na přípravě a realizaci akcí
Dále pí Hluštíková podrobně informovala členy o hospodaření spolku za rok 2005.
A dále Ing. J. Čermák seznámil p.t. členstvo s plánem bohaté činnosti na rok 2006, kdy se
můžeme těšit na dubnový Týden pro varhany, v květnu na pořad HDP věnovaný výročí úmrtí
V. Dyka , v červnu na Svatotrojickou pouť „koláčovou“, v červnu na pořad k uctění památky
obětí komunistického režimu, v září na Putování Mělníkem za sv. Ludmilou, v říjnu na
koncerty z cyklu Místa známá i neznámá, v listopadu na Setkání V., tentokrát s Jaroslavem
Seifertem v režii HDP a konečně v prosinci na uvedení knížky Jiřího Čumpelíka
„V trenkách a na boso“.
Slova se pak ujala Mgr. Špačková, aby seznámila členy s žádostmi o dotace a granty,
které (pokud budou úspěšné) podpoří tyto akce z prve jmenovaných: Svatotrojickou pouť,
Putování Mělníkem za sv. Ludmilou, vydání knížky J.Čumpelíka „V trenkách a na boso“.
Dalším bodem bylo seznámení s kroky podniknutými k projektu obnovy varhan v chrámu
sv. Petra a Pavla v Mělníce na obnovu skříně varhan z roku 1712 a poté i samotného
varhanního stroje, což dalo vzniknout Klubu příznivců obnovy varhan, čestnému výboru
tohoto klubu, byl založen samostatný účet u eBanky na shromažďování finančních darů
k obnově, díky iniciativě člena spolku pana J. Richtera již existuje originální Varhanní čaj,
jehož prodejem bude tento projekt podpořen, fa Mepla poskytla desku do chrámu sv. Petra
a Pavla, která bude v několika jazykových mutacích seznamovat příchozí s fakty o obnově
varhan. Významnou je též podpora zámku a Vinných sklepů Jiřího Lobkowicze. Na závěr
tohoto bodu jednání vyzvala předsedkyně spolku k hlasování, aby Klub příznivců obnovy
varhan pracoval při spolku, což bylo odhlasováno všemi hlasy.
Závěrem byla otevřena diskuse, kde zazněly dotazy na vydání dalších nových pohlednic,
jež se přes svou neotřelost - ke škodě všech a nepochopitelně - ač turisty vyhledávány, netěší
velkému zájmu prodejců z řad místních trafikantů, ale ani knihkupců.
Dále padla myšlenka Dr. Klaudyho na vytvoření jakýchsi certifikátů pro dárce velkých
finančních obnosů na obnovu varhan, která byla pí Špačkovou upřesněna úvahou na možnou
kategorizaci těchto dárců.

Pan Honzík se zajímal o bližší seznámení s akcí, která bude provedena panem Černickým
a HDP k 75. výročí úmrtí V. Dyka v souvislosti s existencí Společnosti Viktora Dyka.
Pí Erbanová znovu otevřela otázku mělnického podzemí, které díky laxnosti radnice již
mnohokrát „usnulo“ a jeho možné zpřístupnění veřejnosti je stále pouze utopií.
Na závěr zazněla prosba pí Špačkové, která se týká vydání knížky J. Čumpelíka „V trenkách a naboso“ k možné pomoci a využití názoru odbornic na jazyk český, dam Řehůřkové,
Lukášové a Medunové, a to při jazykové úpravě textu. Posledním podnětem na zamyšlení
byla prosba pí předsedkyně členům spolku, zda nemají vazby či osobní kontakty na velké
podniky a firmy regionu, které by byly ochotny přispět na projekt obnovy varhan.
Zapsala A. Líhová – Legnerová

Zápis ověřili V. Mach a M. Klihavec

