
 

 

 
Vážení přátelé, členové a příznivci ICOM,  
 
dovolujeme si vás co nejsrdečněji pozvat na plenární zasedání Českého výboru ICOM, které 
se bude konat ve čtvrtek 1. března 2018 od 10:00 v přednáškovém sále v nově 
zrekonstruované budově Uměleckoprůmyslového musea v Praze (ul. 17. listopadu 2). 
 
Čestnými hosty zasedání budou předsedové sousedských národních výborů ICOM z Polska, 
Rakouska a Slovenska, kteří představí aktuální činnost a fungování jejich výborů. 
 
Kromě každoročních povinných procedur a řešení praktických otázek chodu naší organizace 
budeme volit členy předsednictva Českého výboru ICOM a nového orgánu kontrolní 
komise ČV ICOM, která bude mít tři členy. 
 
Program jednání:  
10:00-10:30 Registrace 
10:30–11.00 Zahájení, přivítání hostů, volba návrhové a volební komise 
11.00-12.00 Zpráva o činnosti ČV ICOM za rok 2017, Zpráva o hospodaření ČV ICOM za rok 
2017, Zpráva revizorů účtu za rok 2017 
12:30-13.00 Představení kandidátů a volby do předsednictva ČV ICOM 
13:00-13:30 Přestávka 
13:30-14:00 Vyhlášení výsledků voleb 
14:00-14:30 Návrh plánu činnosti na rok 2018 a návrh rozpočtu na rok 2018 
14:30-14:45 Diskuze a různé 
14:45-15:00 Usnesení plenárního shromáždění ČV ICOM 
15:00 Ukončení zasedání 
 
Po ukončení je možná prohlídka Uměleckoprůmyslového musea v Praze – výstavou 
Directors Choice nás provede osobně ředitelka muzea Helena Koenigsmarková, dále 
Bydliště: panelové sídliště, Small Worlds – domečky pro panenky z V&A Musem of Childhood. 
Doporučujeme také návštěvu členských institucí ICOM v blízkém okolí – Galerie hlavního Města 
Prahy (Dům U Kamenného zvonu – The Reunion of Poetry and Philosophy), Muzeum hlavního 
města Prahy (Novomlýnská vodárenská věž, Praha hoří; Dům u Zlatého Prstenu, Praha Karla 
IV.), Národní muzeum (Náprstkovo muzeum, Indiáni), Poštovní muzeum, Vysoká škola 
uměleckoprůmyslová v Praze (Galerie UM, Knihovna), Židovské muzeum. 
 
28. 2. 2018 v 18.00 – a dále, navrhujeme neformální setkání v hostinci Na Výtoni, Rašínovo 
nábřeží 412/30, Muzeum hlavního města Prahy (zájemci hlaste se na icom@mzm.cz, podle 
zájmu zamluvíme místa, setkání na vlastní náklady účastníků). 
 
Praktické poznámky: Před zasedáním je možné vyzvednout průkazky a roční členské známky 
ICOM. Náklady na cestovné si účastníci hradí z vlastních prostředků. Delegát organizace, která 
je institucionálním členem ČV ICOM, předloží při prezentaci písemné pověření k zastupování 
instituce na valném shromáždění. Věříme, že se budete moci zúčastnit, pokud by to skutečně 
nebylo možné, máte právo písemně pověřit jiného člena ICOM, aby za Vás hlasoval.  
Návrhy na kandidáty do předsednictva ČV ICOM prosím zasílejte do 18.2.2018 na 
icom@mzm.cz, dle stanov na pozdější nominace nebude brán zřetel. Stanovy najdete zde 
http://network.icom.museum/icom-czech/o-nas/stanovy/. 
Plnou moc, formulář na Návrh na kandidáta do předsednictva ČV ICOM najdete v přílohách a na 
stránkách ČV ICOM http://network.icom.museum/icom-czech/icom/formulare-ke-stazeni/. 
 
Těšíme se na setkání s Vámi 
 
Předsednictvo ČV ICOM 
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