
 

 

 
 
 
Vážení přátelé, členové a příznivci Českého výboru ICOM,  
 
 

dovolujeme si vás co nejsrdečněji pozvat na plenární zasedání Českého výboru ICOM, které 
se bude konat ve středu 6. března 2019 od 10:00 v přednáškovém sále Moravského 
zemského muzea v Brně na Zelném trhu 8. 
 
Vedle zprávy o činnosti, hospodaření a plánu na rok 2019 bude hlavním tématem nove 
diskutovaný muzejní zákon a představení muzejní legislativy ze zahraničí. Čestnými hosty 
zasedání budou předsedové sousedských národních výborů ICOM z Polska, Rakouska a 
Slovenska. 
 
Program jednání:  
10:00-10:30 Registrace 
10:30–11:00 Zahájení, přivítání hostů 
11.00-12.00 Muzejní legislativa – příspěvek k nově zahájené debatě o muzejním zákonu. 
Příklady ze zahraničí 
13:00-13:30 Přestávka 
13:30-14.30 Zpráva o činnosti ČV ICOM za rok 2018, Zpráva o hospodaření ČV ICOM za rok 
2018, Zpráva revizorů účtu za rok 2018, Návrh plánu činnosti na rok 2019 a informace o 
generální konferenci ICOM v Kyotu 2019 a návrh rozpočtu na rok 2019. 
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 Moravského zemského muzea (výstava Chvála 
sběratelství). Doporučujeme také návštěvu členských institucí ICOM v blízkém okolí: Moravská 
galerie v Brně (expozice ART IS HERE), Muzeum města Brna (stálé expozice), Dům umění 
města Brna (Dům pánů z Kunštátu WE WILL NOT CHANGE OUR SHOW), Muzeum romské 
kultury (výstava Světy Andreje Pešty), nebo i v okolí vzdáleném – Technické muzeum v Brně 
(výstavy Hodiny ze Schwarzwaldu, Nikola Tesla – muž, který rozzářil svět) 
 
5. 3. 2019 v 18.00 – a dále, navrhujeme neformální setkání v hostinci U Tomana na náměstí 
Svobody (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 shromáždění. Věříme, že se budete moci zúčastnit. Plnou moc 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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