Vážení přátelé, členové a příznivci ICOM,
dovolujeme si vás co nejsrdečněji pozvat na mimořádné plenární zasedání Českého výboru
ICOM, které se bude konat ve středu 16. září 2020 od 10:00 v Historické budově Národního
muzea v Praze na Václavském náměstí.
Svolat mimořádné plenární zasedání dostalo předsednictvo ČV ICOM za úkol od pléna na
řádném plenárním zasedání uskutečněném 26. 2. 2020. Uložený termín byl do konce května
2020. S ohledem na pandemii COVID-19 nebylo možné mimořádné plenární zasedání uskutečnit
ve schváleném termínu. Proto se bude konat 16. 9. 2020.
Na mimořádném plenárním zasedání bude zvoleno předsednictvo ČV ICOM, které povede ČV
ICOM do a během generální konference ICOM Praha 2022.
Jak jsme vás informovali, předsedkyně ČV ICOM rezignovala na svou funkci, aby mohla vést
sekretariát ČV ICOM a pracovat na přípravě generální konference ICOM Praha 2022. Do
mimořádného volebního plenárního zasedání zvolilo předsednictvo ČV ICOM předsedou Pavla
Jiráska, dosavadního člena předsednictva.
Návrhy na kandidáty do předsednictva ČV ICOM prosím zasílejte do 6. září 2020 na
icom@mzm.cz, dle stanov na pozdější nominace nebude brán zřetel. Stanovy najdete zde
http://icom-czech.mini.icom.museum/o-nas/stanovy/.
Plnou moc, formulář na Návrh na kandidáta do předsednictva ČV ICOM najdete v přílohách a na
stránkách ČV ICOM http://icom-czech.mini.icom.museum/icom/formulare-ke-stazeni/.
Program jednání:
10:00-10:30 Registrace
10:30–11.00 Zahájení, přivítání hostů, volba návrhové a volební komise
11.00-11.30 Zpráva o postupu příprav generální konference ICOM Praha 2022
11:30-12.00 Představení kandidátů a volby do předsednictva ČV ICOM
12:00-12:30 Přestávka
12:30-13:00 Vyhlášení výsledků voleb
13:00-13:30 Usnesení plenárního shromáždění ČV ICOM
13:30-14:00 Různé a diskuse
14:00 Ukončení zasedání
Po ukončení je možná prohlídka Národního muzea
15. 9. 2020 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: 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.
Těšíme se na setkání s Vámi
Předsednictvo ČV ICOM

