
 

 

Vážení přátelé, členové a příznivci ICOM, 

 

dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat na plenární shromáždění Českého 

výboru ICOM, které se bude konat v úterý 25. února 2014 od 11:00 

v přednáškovém sále Hlavní budovy Muzea Hlavního města Prahy (MHMP), 

členské organizace ICOM.  

 

Kromě každoročních povinných procedur a řešení praktických otázek chodu 

naší organizace oslavíme 20. výročí jejího trvání. 

 

Těšíme se na společné pracovní a tentokrát i trochu sváteční setkání.  

 

S pozdravem předsednictvo ČV ICOM 

 

 

Milan Hlaveš, předseda 

Martina Galetová, tajemnice  

Vlastimil Vykydal, pokladník 

Martina Lehmannová, členka 

Ivo Štěpánek, člen 

 
 

------------------------------------------------------------------------ 

 

Program jednání: 

  

10:30-11:00 Registrace  

  

11:00 Zahájení, přivítání hostů  

  

Zdravice ředitelky MHMP dr. Zuzany Strnadové 

 

Zdravice čestných hostů  

 

Zdravice a informace k oslavám 20. výročí ČV ICOM  



  

Zpráva o nových členech ČV ICOM  

  

Zpráva o činnosti ČV ICOM v r. 2013  

  

Zpráva o hospodaření ČV ICOM v r. 2013  

  

Zpráva revizora účtů za rok 2013  

  

Změna právní subjektivity ČV ICOM podle nového Občanského zákoníku a 

s tím související schválení stanov  

 

Úprava výše přirážky ke členskému příspěvku  

 

Informace o změnách v systému finanční podpory ČV ICOM v důsledku 

Nařízení vlády z 19. června 2013 č. 479 (s diskuzí)  

  

Informace o přípravách odborné exkurze ČV ICOM 2014 do severního 

Německa  

  

Různé informace - členské příspěvky, Mezinárodní den muzeí atp. 

  

Plán činnosti ČV ICOM na rok 2014  

  

Diskuze 

  

Usnesení plenárního shromáždění ČV ICOM  

  

Neformální setkání u drobného občerstvení a sklenky sektu u příležitosti 20. 

výročí ČV ICOM 

 

Závěr (po 13:30) 

  

Po ukončení jednání možnost prohlídky stálých expozic a aktuálních výstav 

Muzea Hlavního města Prahy.  

 
 

Praktické poznámky:  

 

Před zasedáním je možné vyzvednout průkazky a roční členské známky ICOM. 

 

Hlavní budova MHMP (Na Poříčí 52/1554, Praha 8) stojí na dohled od Autobusového nádraží Praha-Florenc, od vlaku 

z Hlavního nádraží je to jedna stanice metrem „C“ atd. Celkově je dostupnost výborná. Bližší informace včetně 

mapky naleznete zde: http://www.muzeumprahy.cz/hlavni-budova-muzea/.  

 

Barvou ICOM je modrá, proto doporučujeme Dress code: blue tie creativ ;-) 

http://www.muzeumprahy.cz/hlavni-budova-muzea/

