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Č. j.: OD 081/2018 

 
V Praze dne 18. září 2018 

Vážený pan 
Mgr. Aleš Seifert 
předseda Jihočeské krajské sekce AMG 
Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou 
Zámecká jízdárna č. p. 144 
373 41  Hluboká nad Vltavou  
 
 
 Vážený pane předsedo, 
 

srdečně Vás zveme na zasedání XII. Sněmu AMG, které se uskuteční ve dnech 28.–29. listopadu 2018 
v prostorách Muzea města Ústí nad Labem.  

 
Sněm AMG je vrcholným orgánem našeho profesního svazu a zasedá jednou za tři roky. Cílem tohoto 

významného setkání je kromě organizačních a personálních otázek příprava koncepcí a strategií činnosti 
AMG na další období 2019–2021, projednání případné změny Stanov AMG a seznámení členských muzeí  
a galerií s výsledky práce AMG v uplynulém tříletém období (2016–2018). Toto setkání je i prostorem, 
na němž je možno projednat aktuální problémy, které hýbají oborem muzejnictví v České republice, a zhodnotit, 
co se v minulosti podařilo a kam je třeba zaměřit další úsilí. 

 
Úkolem Sněmu AMG je také zvolit nové vedení naší organizace – Exekutivu AMG a Revizní komisi 

AMG. Exekutiva je hlavním výkonným orgánem AMG a je složena ze sedmi osobností, jež zastávají 
významné postavení v českém muzejnictví, řídí muzea různé velikosti a jsou v oboru činné v praktické  
i teoretické rovině. Revizní komise představuje nezávislý kontrolní orgán a tvoří ji tři členové. Jejich úkolem je 
dohlížet na činnost a hospodaření AMG. Volba Exekutivy AMG, na níž zejména leží vedení a naplňování cílů 
AMG, s sebou přináší příležitost k zapracování nových myšlenek a vizí do činnosti AMG, ale také k navázání na 
předchozí úspěšné aktivity. Podoba nového vedení AMG určí celkové pojetí organizace, její vztah k vnějším 
partnerům a její další směřování.  

 
V současné době má AMG 308 řádných členů (muzeí a galerií), 204 individuálních členů a 16 

čestných členů. Při hlasování na Sněmu AMG má každý řádný člen AMG jeden právoplatný hlas; 
individuální a čestní členové AMG mají hlas poradní (bez práva volit a být volen do orgánů AMG). Pokud 
nebude řádného člena zastupovat jeho statutární orgán, musí příslušný delegát předložit písemné pověření, 
že je zmocněn k hlasování. Pokud budete při volbách do orgánů AMG navrhovat kandidáta, který se jednání 
sněmu nezúčastní, je třeba předložit jeho písemný souhlas s případným zvolením do dané funkce. 

 
Tímto bychom Vás, vážený pane předsedo, a také členskou základnu Jihočeské krajské sekce AMG 

chtěli požádat o spolupráci při přípravě podkladů pro jednání XII. Sněmu AMG. Jedná se zejména  
o návrh Strategických cílů AMG pro období 2019–2021 a předložení návrhů do Kandidátní listiny pro volby 
do funkcí v Exekutivě a Revizní komisi AMG pro období 2019–2021.  

 
Zároveň se na Vás obracíme s prosbou v souvislosti se zajištěním účasti řádných členů Jihočeské 

krajské sekce AMG na zasedání XII. Sněmu AMG v Ústí nad Labem. V příloze Vám zasíláme aktuální seznam 
členů sekce a prosíme Vás o jejich kontaktování spolu s výzvou k hojné účasti na Sněmu AMG také vzhledem 
k nutnosti zajištění usnášeníschopnosti této valné hromady našeho spolku. 

 
Podklady pro jednání XII. Sněmu AMG byly již také předloženy na jednání Senátu AMG, které se 

uskutečnilo dne 18. září 2018 v Muzeu hlavního města Prahy. Vzhledem k hladkému průběhu přípravy 
jednání Sněmu AMG, předkládejte prosím své návrhy a připomínky k předloženým materiálům Exekutivě AMG 
nejpozději do 31. října 2018.  

 
Pověřený člen Exekutivy AMG je připraven se jednání Vaší krajské sekce zúčastnit a předat Vám  

a Vašim kolegům aktuální informace k průběhu XII. Sněmu AMG a také zodpovědět případné dotazy. 
 
Děkujeme Vám za spolupráci a těšíme se na setkání s Vámi v Ústí nad Labem! 

 
 Se srdečným pozdravem 

 
Mgr. Irena Chovančíková 

I. místopředsedkyně Asociace muzeí a galerií ČR, z. s. 
 



IČO: 61383716 BANKOVNÍ SPOJENÍ: MONETA MONEY BANK PRAHA, 2233905504/0600 

ASOCIACE MUZEÍ A GALERIÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Z. S. 
   
JINDŘIŠSKÁ 901/5 TEL.: +420 224 210 037–39 E-MAIL: AMG@CZ-MUSEUMS.CZ 
110 00  PRAHA 1 MOBIL: +420 736 438 611 HTTP://WWW.CZ-MUSEUMS.CZ 
   

 
Č. j.: OD 081/2018 

 
V Praze dne 18. září 2018 

Vážený pan 
Mgr. Václav Houfek 
předseda Ústecké krajské sekce AMG 
Muzeum města Ústí nad Labem 
Masarykova 1000/3 
400 01  Ústí nad Labem 
 
 
 Vážený pane předsedo, 
 

srdečně Vás zveme na zasedání XII. Sněmu AMG, které se uskuteční ve dnech 28.–29. listopadu 2018 
v prostorách Muzea města Ústí nad Labem.  

 
Sněm AMG je vrcholným orgánem našeho profesního svazu a zasedá jednou za tři roky. Cílem tohoto 

významného setkání je kromě organizačních a personálních otázek příprava koncepcí a strategií činnosti 
AMG na další období 2019–2021, projednání případné změny Stanov AMG a seznámení členských muzeí  
a galerií s výsledky práce AMG v uplynulém tříletém období (2016–2018). Toto setkání je i prostorem, 
na němž je možno projednat aktuální problémy, které hýbají oborem muzejnictví v České republice, a zhodnotit, 
co se v minulosti podařilo a kam je třeba zaměřit další úsilí. 

 
Úkolem Sněmu AMG je také zvolit nové vedení naší organizace – Exekutivu AMG a Revizní komisi 

AMG. Exekutiva je hlavním výkonným orgánem AMG a je složena ze sedmi osobností, jež zastávají 
významné postavení v českém muzejnictví, řídí muzea různé velikosti a jsou v oboru činné v praktické  
i teoretické rovině. Revizní komise představuje nezávislý kontrolní orgán a tvoří ji tři členové. Jejich úkolem je 
dohlížet na činnost a hospodaření AMG. Volba Exekutivy AMG, na níž zejména leží vedení a naplňování cílů 
AMG, s sebou přináší příležitost k zapracování nových myšlenek a vizí do činnosti AMG, ale také k navázání na 
předchozí úspěšné aktivity. Podoba nového vedení AMG určí celkové pojetí organizace, její vztah k vnějším 
partnerům a její další směřování.  

 
V současné době má AMG 308 řádných členů (muzeí a galerií), 204 individuálních členů a 16 

čestných členů. Při hlasování na Sněmu AMG má každý řádný člen AMG jeden právoplatný hlas; 
individuální a čestní členové AMG mají hlas poradní (bez práva volit a být volen do orgánů AMG). Pokud 
nebude řádného člena zastupovat jeho statutární orgán, musí příslušný delegát předložit písemné pověření, 
že je zmocněn k hlasování. Pokud budete při volbách do orgánů AMG navrhovat kandidáta, který se jednání 
sněmu nezúčastní, je třeba předložit jeho písemný souhlas s případným zvolením do dané funkce. 

 
Tímto bychom Vás, vážený pane předsedo, a také členskou základnu Ústecké krajské sekce AMG 

chtěli požádat o spolupráci při přípravě podkladů pro jednání XII. Sněmu AMG. Jedná se zejména  
o návrh Strategických cílů AMG pro období 2019–2021 a předložení návrhů do Kandidátní listiny pro volby 
do funkcí v Exekutivě a Revizní komisi AMG pro období 2019–2021.  

 
Zároveň se na Vás obracíme s prosbou v souvislosti se zajištěním účasti řádných členů Ústecké 

krajské sekce AMG na zasedání XII. Sněmu AMG v Ústí nad Labem. V příloze Vám zasíláme aktuální seznam 
členů sekce a prosíme Vás o jejich kontaktování spolu s výzvou k hojné účasti na Sněmu AMG také vzhledem 
k nutnosti zajištění usnášeníschopnosti této valné hromady našeho spolku. 

 
Podklady pro jednání XII. Sněmu AMG byly již také předloženy na jednání Senátu AMG, které se 

uskutečnilo dne 18. září 2018 v Muzeu hlavního města Prahy. Vzhledem k hladkému průběhu přípravy 
jednání Sněmu AMG, předkládejte prosím své návrhy a připomínky k předloženým materiálům Exekutivě AMG 
nejpozději do 31. října 2018.  

 
Pověřený člen Exekutivy AMG je připraven se jednání Vaší krajské sekce zúčastnit a předat Vám  

a Vašim kolegům aktuální informace k průběhu XII. Sněmu AMG a také zodpovědět případné dotazy. 
 
Děkujeme Vám za spolupráci a těšíme se na setkání s Vámi v Ústí nad Labem! 

 
 Se srdečným pozdravem 

 
Mgr. Irena Chovančíková 

I. místopředsedkyně Asociace muzeí a galerií ČR, z. s. 
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Č. j.: OD 081/2018 

 
V Praze dne 18. září 2018 

Vážený pan 
Ing. Tomáš Vitásek 
předseda Zlínské krajské sekce AMG 
Muzeum regionu Valašsko, p. o. 
Horní náměstí 2 
755 01  Vsetín 
 
 
 Vážený pane předsedo, 
 

srdečně Vás zveme na zasedání XII. Sněmu AMG, které se uskuteční ve dnech 28.–29. listopadu 2018 
v prostorách Muzea města Ústí nad Labem.  

 
Sněm AMG je vrcholným orgánem našeho profesního svazu a zasedá jednou za tři roky. Cílem tohoto 

významného setkání je kromě organizačních a personálních otázek příprava koncepcí a strategií činnosti 
AMG na další období 2019–2021, projednání případné změny Stanov AMG a seznámení členských muzeí  
a galerií s výsledky práce AMG v uplynulém tříletém období (2016–2018). Toto setkání je i prostorem, 
na němž je možno projednat aktuální problémy, které hýbají oborem muzejnictví v České republice, a zhodnotit, 
co se v minulosti podařilo a kam je třeba zaměřit další úsilí. 

 
Úkolem Sněmu AMG je také zvolit nové vedení naší organizace – Exekutivu AMG a Revizní komisi 

AMG. Exekutiva je hlavním výkonným orgánem AMG a je složena ze sedmi osobností, jež zastávají 
významné postavení v českém muzejnictví, řídí muzea různé velikosti a jsou v oboru činné v praktické  
i teoretické rovině. Revizní komise představuje nezávislý kontrolní orgán a tvoří ji tři členové. Jejich úkolem je 
dohlížet na činnost a hospodaření AMG. Volba Exekutivy AMG, na níž zejména leží vedení a naplňování cílů 
AMG, s sebou přináší příležitost k zapracování nových myšlenek a vizí do činnosti AMG, ale také k navázání na 
předchozí úspěšné aktivity. Podoba nového vedení AMG určí celkové pojetí organizace, její vztah k vnějším 
partnerům a její další směřování.  

 
V současné době má AMG 308 řádných členů (muzeí a galerií), 204 individuálních členů a 16 

čestných členů. Při hlasování na Sněmu AMG má každý řádný člen AMG jeden právoplatný hlas; 
individuální a čestní členové AMG mají hlas poradní (bez práva volit a být volen do orgánů AMG). Pokud 
nebude řádného člena zastupovat jeho statutární orgán, musí příslušný delegát předložit písemné pověření, 
že je zmocněn k hlasování. Pokud budete při volbách do orgánů AMG navrhovat kandidáta, který se jednání 
sněmu nezúčastní, je třeba předložit jeho písemný souhlas s případným zvolením do dané funkce. 

 
Tímto bychom Vás, vážený pane předsedo, a také členskou základnu Zlínské krajské sekce AMG 

chtěli požádat o spolupráci při přípravě podkladů pro jednání XII. Sněmu AMG. Jedná se zejména  
o návrh Strategických cílů AMG pro období 2019–2021 a předložení návrhů do Kandidátní listiny pro volby 
do funkcí v Exekutivě a Revizní komisi AMG pro období 2019–2021.  

 
Zároveň se na Vás obracíme s prosbou v souvislosti se zajištěním účasti řádných členů Zlínské 

krajské sekce AMG na zasedání XII. Sněmu AMG v Ústí nad Labem. V příloze Vám zasíláme aktuální seznam 
členů sekce a prosíme Vás o jejich kontaktování spolu s výzvou k hojné účasti na Sněmu AMG také vzhledem 
k nutnosti zajištění usnášeníschopnosti této valné hromady našeho spolku. 

 
Podklady pro jednání XII. Sněmu AMG byly již také předloženy na jednání Senátu AMG, které se 

uskutečnilo dne 18. září 2018 v Muzeu hlavního města Prahy. Vzhledem k hladkému průběhu přípravy 
jednání Sněmu AMG, předkládejte prosím své návrhy a připomínky k předloženým materiálům Exekutivě AMG 
nejpozději do 31. října 2018.  

 
Pověřený člen Exekutivy AMG je připraven se jednání Vaší krajské sekce zúčastnit a předat Vám  

a Vašim kolegům aktuální informace k průběhu XII. Sněmu AMG a také zodpovědět případné dotazy. 
 
Děkujeme Vám za spolupráci a těšíme se na setkání s Vámi v Ústí nad Labem! 

 
 Se srdečným pozdravem 

 
Mgr. Irena Chovančíková 

I. místopředsedkyně Asociace muzeí a galerií ČR, z. s. 
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Č. j.: OD 081/2018 

 
V Praze dne 18. září 2018 

Vážený pan 
Mgr. David Hroch  
předseda Středočeské krajské sekce AMG 
Městské muzeum Sedlčany 
Tyršova 136 
264 01  Sedlčany  
 
 
 Vážený pane předsedo, 
 

srdečně Vás zveme na zasedání XII. Sněmu AMG, které se uskuteční ve dnech 28.–29. listopadu 2018 
v prostorách Muzea města Ústí nad Labem.  

 
Sněm AMG je vrcholným orgánem našeho profesního svazu a zasedá jednou za tři roky. Cílem tohoto 

významného setkání je kromě organizačních a personálních otázek příprava koncepcí a strategií činnosti 
AMG na další období 2019–2021, projednání případné změny Stanov AMG a seznámení členských muzeí  
a galerií s výsledky práce AMG v uplynulém tříletém období (2016–2018). Toto setkání je i prostorem, 
na němž je možno projednat aktuální problémy, které hýbají oborem muzejnictví v České republice, a zhodnotit, 
co se v minulosti podařilo a kam je třeba zaměřit další úsilí. 

 
Úkolem Sněmu AMG je také zvolit nové vedení naší organizace – Exekutivu AMG a Revizní komisi 

AMG. Exekutiva je hlavním výkonným orgánem AMG a je složena ze sedmi osobností, jež zastávají 
významné postavení v českém muzejnictví, řídí muzea různé velikosti a jsou v oboru činné v praktické  
i teoretické rovině. Revizní komise představuje nezávislý kontrolní orgán a tvoří ji tři členové. Jejich úkolem je 
dohlížet na činnost a hospodaření AMG. Volba Exekutivy AMG, na níž zejména leží vedení a naplňování cílů 
AMG, s sebou přináší příležitost k zapracování nových myšlenek a vizí do činnosti AMG, ale také k navázání na 
předchozí úspěšné aktivity. Podoba nového vedení AMG určí celkové pojetí organizace, její vztah k vnějším 
partnerům a její další směřování.  

 
V současné době má AMG 308 řádných členů (muzeí a galerií), 204 individuálních členů a 16 

čestných členů. Při hlasování na Sněmu AMG má každý řádný člen AMG jeden právoplatný hlas; 
individuální a čestní členové AMG mají hlas poradní (bez práva volit a být volen do orgánů AMG). Pokud 
nebude řádného člena zastupovat jeho statutární orgán, musí příslušný delegát předložit písemné pověření, 
že je zmocněn k hlasování. Pokud budete při volbách do orgánů AMG navrhovat kandidáta, který se jednání 
sněmu nezúčastní, je třeba předložit jeho písemný souhlas s případným zvolením do dané funkce. 

 
Tímto bychom Vás, vážený pane předsedo, a také členskou základnu Středočeské krajské sekce 

AMG chtěli požádat o spolupráci při přípravě podkladů pro jednání XII. Sněmu AMG. Jedná se zejména  
o návrh Strategických cílů AMG pro období 2019–2021 a předložení návrhů do Kandidátní listiny pro volby 
do funkcí v Exekutivě a Revizní komisi AMG pro období 2019–2021.  

 
Zároveň se na Vás obracíme s prosbou v souvislosti se zajištěním účasti řádných členů Středočeské 

krajské sekce AMG na zasedání XII. Sněmu AMG v Ústí nad Labem. V příloze Vám zasíláme aktuální seznam 
členů sekce a prosíme Vás o jejich kontaktování spolu s výzvou k hojné účasti na Sněmu AMG také vzhledem 
k nutnosti zajištění usnášeníschopnosti této valné hromady našeho spolku. 

 
Podklady pro jednání XII. Sněmu AMG byly již také předloženy na jednání Senátu AMG, které se 

uskutečnilo dne 18. září 2018 v Muzeu hlavního města Prahy. Vzhledem k hladkému průběhu přípravy 
jednání Sněmu AMG, předkládejte prosím své návrhy a připomínky k předloženým materiálům Exekutivě AMG 
nejpozději do 31. října 2018.  

 
Pověřený člen Exekutivy AMG je připraven se jednání Vaší krajské sekce zúčastnit a předat Vám  

a Vašim kolegům aktuální informace k průběhu XII. Sněmu AMG a také zodpovědět případné dotazy. 
 
Děkujeme Vám za spolupráci a těšíme se na setkání s Vámi v Ústí nad Labem! 

 
 Se srdečným pozdravem 

 
Mgr. Irena Chovančíková 

I. místopředsedkyně Asociace muzeí a galerií ČR, z. s. 
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Č. j.: OD 081/2018 

 
V Praze dne 18. září 2018 

Vážený pan 
PhDr. Michal Babík 
předseda Královéhradecké krajské sekce AMG 
Regionální muzeum a galerie v Jičíně 
Valdštejnovo náměstí 1 
506 01  Jičín  
 
 
 Vážený pane předsedo, 
 

srdečně Vás zveme na zasedání XII. Sněmu AMG, které se uskuteční ve dnech 28.–29. listopadu 2018 
v prostorách Muzea města Ústí nad Labem.  

 
Sněm AMG je vrcholným orgánem našeho profesního svazu a zasedá jednou za tři roky. Cílem tohoto 

významného setkání je kromě organizačních a personálních otázek příprava koncepcí a strategií činnosti 
AMG na další období 2019–2021, projednání případné změny Stanov AMG a seznámení členských muzeí  
a galerií s výsledky práce AMG v uplynulém tříletém období (2016–2018). Toto setkání je i prostorem, 
na němž je možno projednat aktuální problémy, které hýbají oborem muzejnictví v České republice, a zhodnotit, 
co se v minulosti podařilo a kam je třeba zaměřit další úsilí. 

 
Úkolem Sněmu AMG je také zvolit nové vedení naší organizace – Exekutivu AMG a Revizní komisi 

AMG. Exekutiva je hlavním výkonným orgánem AMG a je složena ze sedmi osobností, jež zastávají 
významné postavení v českém muzejnictví, řídí muzea různé velikosti a jsou v oboru činné v praktické  
i teoretické rovině. Revizní komise představuje nezávislý kontrolní orgán a tvoří ji tři členové. Jejich úkolem je 
dohlížet na činnost a hospodaření AMG. Volba Exekutivy AMG, na níž zejména leží vedení a naplňování cílů 
AMG, s sebou přináší příležitost k zapracování nových myšlenek a vizí do činnosti AMG, ale také k navázání na 
předchozí úspěšné aktivity. Podoba nového vedení AMG určí celkové pojetí organizace, její vztah k vnějším 
partnerům a její další směřování.  

 
V současné době má AMG 308 řádných členů (muzeí a galerií), 204 individuálních členů a 16 

čestných členů. Při hlasování na Sněmu AMG má každý řádný člen AMG jeden právoplatný hlas; 
individuální a čestní členové AMG mají hlas poradní (bez práva volit a být volen do orgánů AMG). Pokud 
nebude řádného člena zastupovat jeho statutární orgán, musí příslušný delegát předložit písemné pověření, 
že je zmocněn k hlasování. Pokud budete při volbách do orgánů AMG navrhovat kandidáta, který se jednání 
sněmu nezúčastní, je třeba předložit jeho písemný souhlas s případným zvolením do dané funkce. 

 
Tímto bychom Vás, vážený pane předsedo, a také členskou základnu Královéhradecké krajské sekce 

AMG chtěli požádat o spolupráci při přípravě podkladů pro jednání XII. Sněmu AMG. Jedná se zejména  
o návrh Strategických cílů AMG pro období 2019–2021 a předložení návrhů do Kandidátní listiny pro volby 
do funkcí v Exekutivě a Revizní komisi AMG pro období 2019–2021.  

 
Zároveň se na Vás obracíme s prosbou v souvislosti se zajištěním účasti řádných členů 

Královéhradecké krajské sekce AMG na zasedání XII. Sněmu AMG v Ústí nad Labem. V příloze Vám 
zasíláme aktuální seznam členů sekce a prosíme Vás o jejich kontaktování spolu s výzvou k hojné účasti na 
Sněmu AMG také vzhledem k nutnosti zajištění usnášeníschopnosti této valné hromady našeho spolku. 

 
Podklady pro jednání XII. Sněmu AMG byly již také předloženy na jednání Senátu AMG, které se 

uskutečnilo dne 18. září 2018 v Muzeu hlavního města Prahy. Vzhledem k hladkému průběhu přípravy 
jednání Sněmu AMG, předkládejte prosím své návrhy a připomínky k předloženým materiálům Exekutivě AMG 
nejpozději do 31. října 2018.  

 
Pověřený člen Exekutivy AMG je připraven se jednání Vaší krajské sekce zúčastnit a předat Vám  

a Vašim kolegům aktuální informace k průběhu XII. Sněmu AMG a také zodpovědět případné dotazy. 
 
Děkujeme Vám za spolupráci a těšíme se na setkání s Vámi v Ústí nad Labem! 

 
 Se srdečným pozdravem 

 
Mgr. Irena Chovančíková 

I. místopředsedkyně Asociace muzeí a galerií ČR, z. s. 
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Č. j.: OD 081/2018 

 
V Praze dne 18. září 2018 

Vážený pan 
Ing. Jaromír Bartoš 
předseda Karlovarské krajské sekce AMG 
Městské muzeum Mariánské Lázně 
Goethovo náměstí 11 
353 01  Mariánské Lázně  
 
 
 Vážený pane předsedo, 
 

srdečně Vás zveme na zasedání XII. Sněmu AMG, které se uskuteční ve dnech 28.–29. listopadu 2018 
v prostorách Muzea města Ústí nad Labem.  

 
Sněm AMG je vrcholným orgánem našeho profesního svazu a zasedá jednou za tři roky. Cílem tohoto 

významného setkání je kromě organizačních a personálních otázek příprava koncepcí a strategií činnosti 
AMG na další období 2019–2021, projednání případné změny Stanov AMG a seznámení členských muzeí  
a galerií s výsledky práce AMG v uplynulém tříletém období (2016–2018). Toto setkání je i prostorem, 
na němž je možno projednat aktuální problémy, které hýbají oborem muzejnictví v České republice, a zhodnotit, 
co se v minulosti podařilo a kam je třeba zaměřit další úsilí. 

 
Úkolem Sněmu AMG je také zvolit nové vedení naší organizace – Exekutivu AMG a Revizní komisi 

AMG. Exekutiva je hlavním výkonným orgánem AMG a je složena ze sedmi osobností, jež zastávají 
významné postavení v českém muzejnictví, řídí muzea různé velikosti a jsou v oboru činné v praktické  
i teoretické rovině. Revizní komise představuje nezávislý kontrolní orgán a tvoří ji tři členové. Jejich úkolem je 
dohlížet na činnost a hospodaření AMG. Volba Exekutivy AMG, na níž zejména leží vedení a naplňování cílů 
AMG, s sebou přináší příležitost k zapracování nových myšlenek a vizí do činnosti AMG, ale také k navázání na 
předchozí úspěšné aktivity. Podoba nového vedení AMG určí celkové pojetí organizace, její vztah k vnějším 
partnerům a její další směřování.  

 
V současné době má AMG 308 řádných členů (muzeí a galerií), 204 individuálních členů a 16 

čestných členů. Při hlasování na Sněmu AMG má každý řádný člen AMG jeden právoplatný hlas; 
individuální a čestní členové AMG mají hlas poradní (bez práva volit a být volen do orgánů AMG). Pokud 
nebude řádného člena zastupovat jeho statutární orgán, musí příslušný delegát předložit písemné pověření, 
že je zmocněn k hlasování. Pokud budete při volbách do orgánů AMG navrhovat kandidáta, který se jednání 
sněmu nezúčastní, je třeba předložit jeho písemný souhlas s případným zvolením do dané funkce. 

 
Tímto bychom Vás, vážený pane předsedo, a také členskou základnu Karlovarské krajské sekce AMG 

chtěli požádat o spolupráci při přípravě podkladů pro jednání XII. Sněmu AMG. Jedná se zejména  
o návrh Strategických cílů AMG pro období 2019–2021 a předložení návrhů do Kandidátní listiny pro volby 
do funkcí v Exekutivě a Revizní komisi AMG pro období 2019–2021.  

 
Zároveň se na Vás obracíme s prosbou v souvislosti se zajištěním účasti řádných členů Karlovarské 

krajské sekce AMG na zasedání XII. Sněmu AMG v Ústí nad Labem. V příloze Vám zasíláme aktuální seznam 
členů sekce a prosíme Vás o jejich kontaktování spolu s výzvou k hojné účasti na Sněmu AMG také vzhledem 
k nutnosti zajištění usnášeníschopnosti této valné hromady našeho spolku. 

 
Podklady pro jednání XII. Sněmu AMG byly již také předloženy na jednání Senátu AMG, které se 

uskutečnilo dne 18. září 2018 v Muzeu hlavního města Prahy. Vzhledem k hladkému průběhu přípravy 
jednání Sněmu AMG, předkládejte prosím své návrhy a připomínky k předloženým materiálům Exekutivě AMG 
nejpozději do 31. října 2018.  

 
Pověřený člen Exekutivy AMG je připraven se jednání Vaší krajské sekce zúčastnit a předat Vám  

a Vašim kolegům aktuální informace k průběhu XII. Sněmu AMG a také zodpovědět případné dotazy. 
 
Děkujeme Vám za spolupráci a těšíme se na setkání s Vámi v Ústí nad Labem! 

 
 Se srdečným pozdravem 

 
Mgr. Irena Chovančíková 

I. místopředsedkyně Asociace muzeí a galerií ČR, z. s. 
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Č. j.: OD 081/2018 

 
V Praze dne 18. září 2018 

Vážený pan 
Ing. Jaroslav Martínek  
předseda Krajské sekce Vysočina AMG 
Muzeum Vysočiny Třebíč 
Zámek 1 
674 01 Třebíč 
 
 
 Vážený pane předsedo, 
 

srdečně Vás zveme na zasedání XII. Sněmu AMG, které se uskuteční ve dnech 28.–29. listopadu 2018 
v prostorách Muzea města Ústí nad Labem.  

 
Sněm AMG je vrcholným orgánem našeho profesního svazu a zasedá jednou za tři roky. Cílem tohoto 

významného setkání je kromě organizačních a personálních otázek příprava koncepcí a strategií činnosti 
AMG na další období 2019–2021, projednání případné změny Stanov AMG a seznámení členských muzeí  
a galerií s výsledky práce AMG v uplynulém tříletém období (2016–2018). Toto setkání je i prostorem, 
na němž je možno projednat aktuální problémy, které hýbají oborem muzejnictví v České republice, a zhodnotit, 
co se v minulosti podařilo a kam je třeba zaměřit další úsilí. 

 
Úkolem Sněmu AMG je také zvolit nové vedení naší organizace – Exekutivu AMG a Revizní komisi 

AMG. Exekutiva je hlavním výkonným orgánem AMG a je složena ze sedmi osobností, jež zastávají 
významné postavení v českém muzejnictví, řídí muzea různé velikosti a jsou v oboru činné v praktické  
i teoretické rovině. Revizní komise představuje nezávislý kontrolní orgán a tvoří ji tři členové. Jejich úkolem je 
dohlížet na činnost a hospodaření AMG. Volba Exekutivy AMG, na níž zejména leží vedení a naplňování cílů 
AMG, s sebou přináší příležitost k zapracování nových myšlenek a vizí do činnosti AMG, ale také k navázání na 
předchozí úspěšné aktivity. Podoba nového vedení AMG určí celkové pojetí organizace, její vztah k vnějším 
partnerům a její další směřování.  

 
V současné době má AMG 308 řádných členů (muzeí a galerií), 204 individuálních členů a 16 

čestných členů. Při hlasování na Sněmu AMG má každý řádný člen AMG jeden právoplatný hlas; 
individuální a čestní členové AMG mají hlas poradní (bez práva volit a být volen do orgánů AMG). Pokud 
nebude řádného člena zastupovat jeho statutární orgán, musí příslušný delegát předložit písemné pověření, 
že je zmocněn k hlasování. Pokud budete při volbách do orgánů AMG navrhovat kandidáta, který se jednání 
sněmu nezúčastní, je třeba předložit jeho písemný souhlas s případným zvolením do dané funkce. 

 
Tímto bychom Vás, vážený pane předsedo, a také členskou základnu Krajské sekce Vysočina AMG 

chtěli požádat o spolupráci při přípravě podkladů pro jednání XII. Sněmu AMG. Jedná se zejména  
o návrh Strategických cílů AMG pro období 2019–2021 a předložení návrhů do Kandidátní listiny pro volby 
do funkcí v Exekutivě a Revizní komisi AMG pro období 2019–2021.  

 
Zároveň se na Vás obracíme s prosbou v souvislosti se zajištěním účasti řádných členů Krajské 

sekce Vysočina AMG na zasedání XII. Sněmu AMG v Ústí nad Labem. V příloze Vám zasíláme aktuální 
seznam členů sekce a prosíme Vás o jejich kontaktování spolu s výzvou k hojné účasti na Sněmu AMG také 
vzhledem k nutnosti zajištění usnášeníschopnosti této valné hromady našeho spolku. 

 
Podklady pro jednání XII. Sněmu AMG byly již také předloženy na jednání Senátu AMG, které se 

uskutečnilo dne 18. září 2018 v Muzeu hlavního města Prahy. Vzhledem k hladkému průběhu přípravy 
jednání Sněmu AMG, předkládejte prosím své návrhy a připomínky k předloženým materiálům Exekutivě AMG 
nejpozději do 31. října 2018.  

 
Pověřený člen Exekutivy AMG je připraven se jednání Vaší krajské sekce zúčastnit a předat Vám  

a Vašim kolegům aktuální informace k průběhu XII. Sněmu AMG a také zodpovědět případné dotazy. 
 
Děkujeme Vám za spolupráci a těšíme se na setkání s Vámi v Ústí nad Labem! 

 
 Se srdečným pozdravem 

 
Mgr. Irena Chovančíková 

I. místopředsedkyně Asociace muzeí a galerií ČR, z. s. 
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Č. j.: OD 081/2018 

 
V Praze dne 18. září 2018 

Vážený pan 
Ing. Richard M. Sicha 
předseda Pardubické krajské sekce AMG 
Muzeum čs. opevnění z let 1935-38, Pěchotní srub K-S 14 „U cihelny“ Králíky 
Velké nám. 367 
561 69 Králíky 
 
 
 Vážený pane předsedo, 
 

srdečně Vás zveme na zasedání XII. Sněmu AMG, které se uskuteční ve dnech 28.–29. listopadu 2018 
v prostorách Muzea města Ústí nad Labem.  

 
Sněm AMG je vrcholným orgánem našeho profesního svazu a zasedá jednou za tři roky. Cílem tohoto 

významného setkání je kromě organizačních a personálních otázek příprava koncepcí a strategií činnosti 
AMG na další období 2019–2021, projednání případné změny Stanov AMG a seznámení členských muzeí  
a galerií s výsledky práce AMG v uplynulém tříletém období (2016–2018). Toto setkání je i prostorem, 
na němž je možno projednat aktuální problémy, které hýbají oborem muzejnictví v České republice, a zhodnotit, 
co se v minulosti podařilo a kam je třeba zaměřit další úsilí. 

 
Úkolem Sněmu AMG je také zvolit nové vedení naší organizace – Exekutivu AMG a Revizní komisi 

AMG. Exekutiva je hlavním výkonným orgánem AMG a je složena ze sedmi osobností, jež zastávají 
významné postavení v českém muzejnictví, řídí muzea různé velikosti a jsou v oboru činné v praktické  
i teoretické rovině. Revizní komise představuje nezávislý kontrolní orgán a tvoří ji tři členové. Jejich úkolem je 
dohlížet na činnost a hospodaření AMG. Volba Exekutivy AMG, na níž zejména leží vedení a naplňování cílů 
AMG, s sebou přináší příležitost k zapracování nových myšlenek a vizí do činnosti AMG, ale také k navázání na 
předchozí úspěšné aktivity. Podoba nového vedení AMG určí celkové pojetí organizace, její vztah k vnějším 
partnerům a její další směřování.  

 
V současné době má AMG 308 řádných členů (muzeí a galerií), 204 individuálních členů a 16 

čestných členů. Při hlasování na Sněmu AMG má každý řádný člen AMG jeden právoplatný hlas; 
individuální a čestní členové AMG mají hlas poradní (bez práva volit a být volen do orgánů AMG). Pokud 
nebude řádného člena zastupovat jeho statutární orgán, musí příslušný delegát předložit písemné pověření, 
že je zmocněn k hlasování. Pokud budete při volbách do orgánů AMG navrhovat kandidáta, který se jednání 
sněmu nezúčastní, je třeba předložit jeho písemný souhlas s případným zvolením do dané funkce. 

 
Tímto bychom Vás, vážený pane předsedo, a také členskou základnu Pardubické krajské sekce AMG 

chtěli požádat o spolupráci při přípravě podkladů pro jednání XII. Sněmu AMG. Jedná se zejména  
o návrh Strategických cílů AMG pro období 2019–2021 a předložení návrhů do Kandidátní listiny pro volby 
do funkcí v Exekutivě a Revizní komisi AMG pro období 2019–2021.  

 
Zároveň se na Vás obracíme s prosbou v souvislosti se zajištěním účasti řádných členů Pardubické 

krajské sekce AMG na zasedání XII. Sněmu AMG v Ústí nad Labem. V příloze Vám zasíláme aktuální seznam 
členů sekce a prosíme Vás o jejich kontaktování spolu s výzvou k hojné účasti na Sněmu AMG také vzhledem 
k nutnosti zajištění usnášeníschopnosti této valné hromady našeho spolku. 

 
Podklady pro jednání XII. Sněmu AMG byly již také předloženy na jednání Senátu AMG, které se 

uskutečnilo dne 18. září 2018 v Muzeu hlavního města Prahy. Vzhledem k hladkému průběhu přípravy 
jednání Sněmu AMG, předkládejte prosím své návrhy a připomínky k předloženým materiálům Exekutivě AMG 
nejpozději do 31. října 2018.  

 
Pověřený člen Exekutivy AMG je připraven se jednání Vaší krajské sekce zúčastnit a předat Vám  

a Vašim kolegům aktuální informace k průběhu XII. Sněmu AMG a také zodpovědět případné dotazy. 
 
Děkujeme Vám za spolupráci a těšíme se na setkání s Vámi v Ústí nad Labem! 

 
 Se srdečným pozdravem 

 
Mgr. Irena Chovančíková 

I. místopředsedkyně Asociace muzeí a galerií ČR, z. s. 
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Č. j.: OD 081/2018 

 
V Praze dne 18. září 2018 

Vážený pan 
Mgr. Petr Kubín 
předseda Jihomoravské krajské sekce AMG 
Regionální muzeum v Mikulově 
Zámek 1/22 
692 15  Mikulov na Moravě 
 
 
 Vážený pane předsedo, 
 

srdečně Vás zveme na zasedání XII. Sněmu AMG, které se uskuteční ve dnech 28.–29. listopadu 2018 
v prostorách Muzea města Ústí nad Labem.  

 
Sněm AMG je vrcholným orgánem našeho profesního svazu a zasedá jednou za tři roky. Cílem tohoto 

významného setkání je kromě organizačních a personálních otázek příprava koncepcí a strategií činnosti 
AMG na další období 2019–2021, projednání případné změny Stanov AMG a seznámení členských muzeí  
a galerií s výsledky práce AMG v uplynulém tříletém období (2016–2018). Toto setkání je i prostorem, 
na němž je možno projednat aktuální problémy, které hýbají oborem muzejnictví v České republice, a zhodnotit, 
co se v minulosti podařilo a kam je třeba zaměřit další úsilí. 

 
Úkolem Sněmu AMG je také zvolit nové vedení naší organizace – Exekutivu AMG a Revizní komisi 

AMG. Exekutiva je hlavním výkonným orgánem AMG a je složena ze sedmi osobností, jež zastávají 
významné postavení v českém muzejnictví, řídí muzea různé velikosti a jsou v oboru činné v praktické  
i teoretické rovině. Revizní komise představuje nezávislý kontrolní orgán a tvoří ji tři členové. Jejich úkolem je 
dohlížet na činnost a hospodaření AMG. Volba Exekutivy AMG, na níž zejména leží vedení a naplňování cílů 
AMG, s sebou přináší příležitost k zapracování nových myšlenek a vizí do činnosti AMG, ale také k navázání na 
předchozí úspěšné aktivity. Podoba nového vedení AMG určí celkové pojetí organizace, její vztah k vnějším 
partnerům a její další směřování.  

 
V současné době má AMG 308 řádných členů (muzeí a galerií), 204 individuálních členů a 16 

čestných členů. Při hlasování na Sněmu AMG má každý řádný člen AMG jeden právoplatný hlas; 
individuální a čestní členové AMG mají hlas poradní (bez práva volit a být volen do orgánů AMG). Pokud 
nebude řádného člena zastupovat jeho statutární orgán, musí příslušný delegát předložit písemné pověření, 
že je zmocněn k hlasování. Pokud budete při volbách do orgánů AMG navrhovat kandidáta, který se jednání 
sněmu nezúčastní, je třeba předložit jeho písemný souhlas s případným zvolením do dané funkce. 

 
Tímto bychom Vás, vážený pane předsedo, a také členskou základnu Jihomoravské krajské sekce 

AMG chtěli požádat o spolupráci při přípravě podkladů pro jednání XII. Sněmu AMG. Jedná se zejména  
o návrh Strategických cílů AMG pro období 2019–2021 a předložení návrhů do Kandidátní listiny pro volby 
do funkcí v Exekutivě a Revizní komisi AMG pro období 2019–2021.  

 
Zároveň se na Vás obracíme s prosbou v souvislosti se zajištěním účasti řádných členů 

Jihomoravské krajské sekce AMG na zasedání XII. Sněmu AMG v Ústí nad Labem. V příloze Vám zasíláme 
aktuální seznam členů sekce a prosíme Vás o jejich kontaktování spolu s výzvou k hojné účasti na Sněmu AMG 
také vzhledem k nutnosti zajištění usnášeníschopnosti této valné hromady našeho spolku. 

 
Podklady pro jednání XII. Sněmu AMG byly již také předloženy na jednání Senátu AMG, které se 

uskutečnilo dne 18. září 2018 v Muzeu hlavního města Prahy. Vzhledem k hladkému průběhu přípravy 
jednání Sněmu AMG, předkládejte prosím své návrhy a připomínky k předloženým materiálům Exekutivě AMG 
nejpozději do 31. října 2018.  

 
Pověřený člen Exekutivy AMG je připraven se jednání Vaší krajské sekce zúčastnit a předat Vám  

a Vašim kolegům aktuální informace k průběhu XII. Sněmu AMG a také zodpovědět případné dotazy. 
 
Děkujeme Vám za spolupráci a těšíme se na setkání s Vámi v Ústí nad Labem! 

 
 Se srdečným pozdravem 

 
Mgr. Irena Chovančíková 

I. místopředsedkyně Asociace muzeí a galerií ČR, z. s. 
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Č. j.: OD 081/2018 

 
V Praze dne 18. září 2018 

Vážená paní 
PhDr. Zuzana Strnadová 
předsedkyně Krajské sekce hl. m. Prahy AMG 
Muzeum hlavního města Prahy 
Kožná 1/475 
110 00  Praha 1  
 
 
 Vážená paní předsedkyně, 
 

srdečně Vás zveme na zasedání XII. Sněmu AMG, které se uskuteční ve dnech 28.–29. listopadu 2018 
v prostorách Muzea města Ústí nad Labem.  

 
Sněm AMG je vrcholným orgánem našeho profesního svazu a zasedá jednou za tři roky. Cílem tohoto 

významného setkání je kromě organizačních a personálních otázek příprava koncepcí a strategií činnosti 
AMG na další období 2019–2021, projednání případné změny Stanov AMG a seznámení členských muzeí  
a galerií s výsledky práce AMG v uplynulém tříletém období (2016–2018). Toto setkání je i prostorem, 
na němž je možno projednat aktuální problémy, které hýbají oborem muzejnictví v České republice, a zhodnotit, 
co se v minulosti podařilo a kam je třeba zaměřit další úsilí. 

 
Úkolem Sněmu AMG je také zvolit nové vedení naší organizace – Exekutivu AMG a Revizní komisi 

AMG. Exekutiva je hlavním výkonným orgánem AMG a je složena ze sedmi osobností, jež zastávají 
významné postavení v českém muzejnictví, řídí muzea různé velikosti a jsou v oboru činné v praktické  
i teoretické rovině. Revizní komise představuje nezávislý kontrolní orgán a tvoří ji tři členové. Jejich úkolem je 
dohlížet na činnost a hospodaření AMG. Volba Exekutivy AMG, na níž zejména leží vedení a naplňování cílů 
AMG, s sebou přináší příležitost k zapracování nových myšlenek a vizí do činnosti AMG, ale také k navázání na 
předchozí úspěšné aktivity. Podoba nového vedení AMG určí celkové pojetí organizace, její vztah k vnějším 
partnerům a její další směřování.  

 
V současné době má AMG 308 řádných členů (muzeí a galerií), 204 individuálních členů a 16 

čestných členů. Při hlasování na Sněmu AMG má každý řádný člen AMG jeden právoplatný hlas; 
individuální a čestní členové AMG mají hlas poradní (bez práva volit a být volen do orgánů AMG). Pokud 
nebude řádného člena zastupovat jeho statutární orgán, musí příslušný delegát předložit písemné pověření, 
že je zmocněn k hlasování. Pokud budete při volbách do orgánů AMG navrhovat kandidáta, který se jednání 
sněmu nezúčastní, je třeba předložit jeho písemný souhlas s případným zvolením do dané funkce. 

 
Tímto bychom Vás, vážená paní předsedkyně, a také členskou základnu Krajské sekce hl. m. Prahy 

AMG chtěli požádat o spolupráci při přípravě podkladů pro jednání XII. Sněmu AMG. Jedná se zejména  
o návrh Strategických cílů AMG pro období 2019–2021 a předložení návrhů do Kandidátní listiny pro volby 
do funkcí v Exekutivě a Revizní komisi AMG pro období 2019–2021.  

 
Zároveň se na Vás obracíme s prosbou v souvislosti se zajištěním účasti řádných členů Krajské 

sekce hl. m. Prahy AMG na zasedání XII. Sněmu AMG v Ústí nad Labem. V příloze Vám zasíláme aktuální 
seznam členů sekce a prosíme Vás o jejich kontaktování spolu s výzvou k hojné účasti na Sněmu AMG také 
vzhledem k nutnosti zajištění usnášeníschopnosti této valné hromady našeho spolku. 

 
Podklady pro jednání XII. Sněmu AMG byly již také předloženy na jednání Senátu AMG, které se 

uskutečnilo dne 18. září 2018 v Muzeu hlavního města Prahy. Vzhledem k hladkému průběhu přípravy 
jednání Sněmu AMG, předkládejte prosím své návrhy a připomínky k předloženým materiálům Exekutivě AMG 
nejpozději do 31. října 2018.  

 
Pověřený člen Exekutivy AMG je připraven se jednání Vaší krajské sekce zúčastnit a předat Vám  

a Vašim kolegům aktuální informace k průběhu XII. Sněmu AMG a také zodpovědět případné dotazy. 
 
Děkujeme Vám za spolupráci a těšíme se na setkání s Vámi v Ústí nad Labem! 

 
 Se srdečným pozdravem 

 
Mgr. Irena Chovančíková 

I. místopředsedkyně Asociace muzeí a galerií ČR, z. s. 
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Č. j.: OD 081/2018 

 
V Praze dne 18. září 2018 

Vážená paní 
Mgr. Dagmar Viletová 
předsedkyně Plzeňské krajské sekce AMG 
Městské muzeum a Muzeum J. V. Sládka 
Masarykovo nám. 28 
338 08  Zbiroh 
 
 
 Vážená paní předsedkyně, 
 

srdečně Vás zveme na zasedání XII. Sněmu AMG, které se uskuteční ve dnech 28.–29. listopadu 2018 
v prostorách Muzea města Ústí nad Labem.  

 
Sněm AMG je vrcholným orgánem našeho profesního svazu a zasedá jednou za tři roky. Cílem tohoto 

významného setkání je kromě organizačních a personálních otázek příprava koncepcí a strategií činnosti 
AMG na další období 2019–2021, projednání případné změny Stanov AMG a seznámení členských muzeí  
a galerií s výsledky práce AMG v uplynulém tříletém období (2016–2018). Toto setkání je i prostorem, 
na němž je možno projednat aktuální problémy, které hýbají oborem muzejnictví v České republice, a zhodnotit, 
co se v minulosti podařilo a kam je třeba zaměřit další úsilí. 

 
Úkolem Sněmu AMG je také zvolit nové vedení naší organizace – Exekutivu AMG a Revizní komisi 

AMG. Exekutiva je hlavním výkonným orgánem AMG a je složena ze sedmi osobností, jež zastávají 
významné postavení v českém muzejnictví, řídí muzea různé velikosti a jsou v oboru činné v praktické  
i teoretické rovině. Revizní komise představuje nezávislý kontrolní orgán a tvoří ji tři členové. Jejich úkolem je 
dohlížet na činnost a hospodaření AMG. Volba Exekutivy AMG, na níž zejména leží vedení a naplňování cílů 
AMG, s sebou přináší příležitost k zapracování nových myšlenek a vizí do činnosti AMG, ale také k navázání na 
předchozí úspěšné aktivity. Podoba nového vedení AMG určí celkové pojetí organizace, její vztah k vnějším 
partnerům a její další směřování.  

 
V současné době má AMG 308 řádných členů (muzeí a galerií), 204 individuálních členů a 16 

čestných členů. Při hlasování na Sněmu AMG má každý řádný člen AMG jeden právoplatný hlas; 
individuální a čestní členové AMG mají hlas poradní (bez práva volit a být volen do orgánů AMG). Pokud 
nebude řádného člena zastupovat jeho statutární orgán, musí příslušný delegát předložit písemné pověření, 
že je zmocněn k hlasování. Pokud budete při volbách do orgánů AMG navrhovat kandidáta, který se jednání 
sněmu nezúčastní, je třeba předložit jeho písemný souhlas s případným zvolením do dané funkce. 

 
Tímto bychom Vás, vážená paní předsedkyně, a také členskou základnu Plzeňské krajské sekce AMG 

chtěli požádat o spolupráci při přípravě podkladů pro jednání XII. Sněmu AMG. Jedná se zejména  
o návrh Strategických cílů AMG pro období 2019–2021 a předložení návrhů do Kandidátní listiny pro volby 
do funkcí v Exekutivě a Revizní komisi AMG pro období 2019–2021.  

 
Zároveň se na Vás obracíme s prosbou v souvislosti se zajištěním účasti řádných členů Plzeňské 

krajské sekce AMG na zasedání XII. Sněmu AMG v Ústí nad Labem. V příloze Vám zasíláme aktuální seznam 
členů sekce a prosíme Vás o jejich kontaktování spolu s výzvou k hojné účasti na Sněmu AMG také vzhledem 
k nutnosti zajištění usnášeníschopnosti této valné hromady našeho spolku. 

 
Podklady pro jednání XII. Sněmu AMG byly již také předloženy na jednání Senátu AMG, které se 

uskutečnilo dne 18. září 2018 v Muzeu hlavního města Prahy. Vzhledem k hladkému průběhu přípravy 
jednání Sněmu AMG, předkládejte prosím své návrhy a připomínky k předloženým materiálům Exekutivě AMG 
nejpozději do 31. října 2018.  

 
Pověřený člen Exekutivy AMG je připraven se jednání Vaší krajské sekce zúčastnit a předat Vám  

a Vašim kolegům aktuální informace k průběhu XII. Sněmu AMG a také zodpovědět případné dotazy. 
 
Děkujeme Vám za spolupráci a těšíme se na setkání s Vámi v Ústí nad Labem! 

 
 Se srdečným pozdravem 

 
Mgr. Irena Chovančíková 

I. místopředsedkyně Asociace muzeí a galerií ČR, z. s. 
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Č. j.: OD 081/2018 

 
V Praze dne 18. září 2018 

Vážená paní 
PhDr. Marie Gronychová 
předsedkyně Olomoucké krajské sekce AMG 
Vlastivědné muzeum v Šumperku 
Hlavní třída 22 
787 31  Šumperk 
 
 
 Vážená paní předsedkyně, 
 

srdečně Vás zveme na zasedání XII. Sněmu AMG, které se uskuteční ve dnech 28.–29. listopadu 2018 
v prostorách Muzea města Ústí nad Labem.  

 
Sněm AMG je vrcholným orgánem našeho profesního svazu a zasedá jednou za tři roky. Cílem tohoto 

významného setkání je kromě organizačních a personálních otázek příprava koncepcí a strategií činnosti 
AMG na další období 2019–2021, projednání případné změny Stanov AMG a seznámení členských muzeí  
a galerií s výsledky práce AMG v uplynulém tříletém období (2016–2018). Toto setkání je i prostorem, 
na němž je možno projednat aktuální problémy, které hýbají oborem muzejnictví v České republice, a zhodnotit, 
co se v minulosti podařilo a kam je třeba zaměřit další úsilí. 

 
Úkolem Sněmu AMG je také zvolit nové vedení naší organizace – Exekutivu AMG a Revizní komisi 

AMG. Exekutiva je hlavním výkonným orgánem AMG a je složena ze sedmi osobností, jež zastávají 
významné postavení v českém muzejnictví, řídí muzea různé velikosti a jsou v oboru činné v praktické  
i teoretické rovině. Revizní komise představuje nezávislý kontrolní orgán a tvoří ji tři členové. Jejich úkolem je 
dohlížet na činnost a hospodaření AMG. Volba Exekutivy AMG, na níž zejména leží vedení a naplňování cílů 
AMG, s sebou přináší příležitost k zapracování nových myšlenek a vizí do činnosti AMG, ale také k navázání na 
předchozí úspěšné aktivity. Podoba nového vedení AMG určí celkové pojetí organizace, její vztah k vnějším 
partnerům a její další směřování.  

 
V současné době má AMG 308 řádných členů (muzeí a galerií), 204 individuálních členů a 16 

čestných členů. Při hlasování na Sněmu AMG má každý řádný člen AMG jeden právoplatný hlas; 
individuální a čestní členové AMG mají hlas poradní (bez práva volit a být volen do orgánů AMG). Pokud 
nebude řádného člena zastupovat jeho statutární orgán, musí příslušný delegát předložit písemné pověření, 
že je zmocněn k hlasování. Pokud budete při volbách do orgánů AMG navrhovat kandidáta, který se jednání 
sněmu nezúčastní, je třeba předložit jeho písemný souhlas s případným zvolením do dané funkce. 

 
Tímto bychom Vás, vážená paní předsedkyně, a také členskou základnu Olomoucké krajské sekce 

AMG chtěli požádat o spolupráci při přípravě podkladů pro jednání XII. Sněmu AMG. Jedná se zejména  
o návrh Strategických cílů AMG pro období 2019–2021 a předložení návrhů do Kandidátní listiny pro volby 
do funkcí v Exekutivě a Revizní komisi AMG pro období 2019–2021.  

 
Zároveň se na Vás obracíme s prosbou v souvislosti se zajištěním účasti řádných členů Olomoucké 

krajské sekce AMG na zasedání XII. Sněmu AMG v Ústí nad Labem. V příloze Vám zasíláme aktuální seznam 
členů sekce a prosíme Vás o jejich kontaktování spolu s výzvou k hojné účasti na Sněmu AMG také vzhledem 
k nutnosti zajištění usnášeníschopnosti této valné hromady našeho spolku. 

 
Podklady pro jednání XII. Sněmu AMG byly již také předloženy na jednání Senátu AMG, které se 

uskutečnilo dne 18. září 2018 v Muzeu hlavního města Prahy. Vzhledem k hladkému průběhu přípravy 
jednání Sněmu AMG, předkládejte prosím své návrhy a připomínky k předloženým materiálům Exekutivě AMG 
nejpozději do 31. října 2018.  

 
Pověřený člen Exekutivy AMG je připraven se jednání Vaší krajské sekce zúčastnit a předat Vám  

a Vašim kolegům aktuální informace k průběhu XII. Sněmu AMG a také zodpovědět případné dotazy. 
 
Děkujeme Vám za spolupráci a těšíme se na setkání s Vámi v Ústí nad Labem! 

 
 Se srdečným pozdravem 

 
Mgr. Irena Chovančíková 

I. místopředsedkyně Asociace muzeí a galerií ČR, z. s. 
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Č. j.: OD 081/2018 

 
V Praze dne 18. září 2018 

Vážená paní 
PhDr. Sylva Dvořáčková  
předsedkyně Moravskoslezské krajské sekce AMG 
Muzeum Novojičínska 
28. října 12 
741 11  Nový Jičín  
 
 
 Vážená paní předsedkyně, 
 

srdečně Vás zveme na zasedání XII. Sněmu AMG, které se uskuteční ve dnech 28.–29. listopadu 2018 
v prostorách Muzea města Ústí nad Labem.  

 
Sněm AMG je vrcholným orgánem našeho profesního svazu a zasedá jednou za tři roky. Cílem tohoto 

významného setkání je kromě organizačních a personálních otázek příprava koncepcí a strategií činnosti 
AMG na další období 2019–2021, projednání případné změny Stanov AMG a seznámení členských muzeí  
a galerií s výsledky práce AMG v uplynulém tříletém období (2016–2018). Toto setkání je i prostorem, 
na němž je možno projednat aktuální problémy, které hýbají oborem muzejnictví v České republice, a zhodnotit, 
co se v minulosti podařilo a kam je třeba zaměřit další úsilí. 

 
Úkolem Sněmu AMG je také zvolit nové vedení naší organizace – Exekutivu AMG a Revizní komisi 

AMG. Exekutiva je hlavním výkonným orgánem AMG a je složena ze sedmi osobností, jež zastávají 
významné postavení v českém muzejnictví, řídí muzea různé velikosti a jsou v oboru činné v praktické  
i teoretické rovině. Revizní komise představuje nezávislý kontrolní orgán a tvoří ji tři členové. Jejich úkolem je 
dohlížet na činnost a hospodaření AMG. Volba Exekutivy AMG, na níž zejména leží vedení a naplňování cílů 
AMG, s sebou přináší příležitost k zapracování nových myšlenek a vizí do činnosti AMG, ale také k navázání na 
předchozí úspěšné aktivity. Podoba nového vedení AMG určí celkové pojetí organizace, její vztah k vnějším 
partnerům a její další směřování.  

 
V současné době má AMG 308 řádných členů (muzeí a galerií), 204 individuálních členů a 16 

čestných členů. Při hlasování na Sněmu AMG má každý řádný člen AMG jeden právoplatný hlas; 
individuální a čestní členové AMG mají hlas poradní (bez práva volit a být volen do orgánů AMG). Pokud 
nebude řádného člena zastupovat jeho statutární orgán, musí příslušný delegát předložit písemné pověření, 
že je zmocněn k hlasování. Pokud budete při volbách do orgánů AMG navrhovat kandidáta, který se jednání 
sněmu nezúčastní, je třeba předložit jeho písemný souhlas s případným zvolením do dané funkce. 

 
Tímto bychom Vás, vážená paní předsedkyně, a také členskou základnu Moravskoslezské krajské 

sekce AMG chtěli požádat o spolupráci při přípravě podkladů pro jednání XII. Sněmu AMG. Jedná se 
zejména o návrh Strategických cílů AMG pro období 2019–2021 a předložení návrhů do Kandidátní listiny 
pro volby do funkcí v Exekutivě a Revizní komisi AMG pro období 2019–2021.  

 
Zároveň se na Vás obracíme s prosbou v souvislosti se zajištěním účasti řádných členů 

Moravskoslezské krajské sekce AMG na zasedání XII. Sněmu AMG v Ústí nad Labem. V příloze Vám 
zasíláme aktuální seznam členů sekce a prosíme Vás o jejich kontaktování spolu s výzvou k hojné účasti na 
Sněmu AMG také vzhledem k nutnosti zajištění usnášeníschopnosti této valné hromady našeho spolku. 

 
Podklady pro jednání XII. Sněmu AMG byly již také předloženy na jednání Senátu AMG, které se 

uskutečnilo dne 18. září 2018 v Muzeu hlavního města Prahy. Vzhledem k hladkému průběhu přípravy 
jednání Sněmu AMG, předkládejte prosím své návrhy a připomínky k předloženým materiálům Exekutivě AMG 
nejpozději do 31. října 2018.  

 
Pověřený člen Exekutivy AMG je připraven se jednání Vaší krajské sekce zúčastnit a předat Vám  

a Vašim kolegům aktuální informace k průběhu XII. Sněmu AMG a také zodpovědět případné dotazy. 
 
Děkujeme Vám za spolupráci a těšíme se na setkání s Vámi v Ústí nad Labem! 

 
 Se srdečným pozdravem 

 
Mgr. Irena Chovančíková 

I. místopředsedkyně Asociace muzeí a galerií ČR, z. s. 
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Č. j.: OD 081/2018 

 
V Praze dne 18. září 2018 

Vážená paní 
Mgr. Petra Hejralová 
předsedkyně Liberecké krajské sekce AMG 
Městské muzeum v Železném Brodě 
náměstí 3. května 37 
468 22  Železný Brod  
 
 
 Vážená paní předsedkyně, 
 

srdečně Vás zveme na zasedání XII. Sněmu AMG, které se uskuteční ve dnech 28.–29. listopadu 2018 
v prostorách Muzea města Ústí nad Labem.  

 
Sněm AMG je vrcholným orgánem našeho profesního svazu a zasedá jednou za tři roky. Cílem tohoto 

významného setkání je kromě organizačních a personálních otázek příprava koncepcí a strategií činnosti 
AMG na další období 2019–2021, projednání případné změny Stanov AMG a seznámení členských muzeí  
a galerií s výsledky práce AMG v uplynulém tříletém období (2016–2018). Toto setkání je i prostorem, 
na němž je možno projednat aktuální problémy, které hýbají oborem muzejnictví v České republice, a zhodnotit, 
co se v minulosti podařilo a kam je třeba zaměřit další úsilí. 

 
Úkolem Sněmu AMG je také zvolit nové vedení naší organizace – Exekutivu AMG a Revizní komisi 

AMG. Exekutiva je hlavním výkonným orgánem AMG a je složena ze sedmi osobností, jež zastávají 
významné postavení v českém muzejnictví, řídí muzea různé velikosti a jsou v oboru činné v praktické  
i teoretické rovině. Revizní komise představuje nezávislý kontrolní orgán a tvoří ji tři členové. Jejich úkolem je 
dohlížet na činnost a hospodaření AMG. Volba Exekutivy AMG, na níž zejména leží vedení a naplňování cílů 
AMG, s sebou přináší příležitost k zapracování nových myšlenek a vizí do činnosti AMG, ale také k navázání na 
předchozí úspěšné aktivity. Podoba nového vedení AMG určí celkové pojetí organizace, její vztah k vnějším 
partnerům a její další směřování.  

 
V současné době má AMG 308 řádných členů (muzeí a galerií), 204 individuálních členů a 16 

čestných členů. Při hlasování na Sněmu AMG má každý řádný člen AMG jeden právoplatný hlas; 
individuální a čestní členové AMG mají hlas poradní (bez práva volit a být volen do orgánů AMG). Pokud 
nebude řádného člena zastupovat jeho statutární orgán, musí příslušný delegát předložit písemné pověření, 
že je zmocněn k hlasování. Pokud budete při volbách do orgánů AMG navrhovat kandidáta, který se jednání 
sněmu nezúčastní, je třeba předložit jeho písemný souhlas s případným zvolením do dané funkce. 

 
Tímto bychom Vás, vážená paní předsedkyně, a také členskou základnu Liberecké krajské sekce 

AMG chtěli požádat o spolupráci při přípravě podkladů pro jednání XII. Sněmu AMG. Jedná se zejména  
o návrh Strategických cílů AMG pro období 2019–2021 a předložení návrhů do Kandidátní listiny pro volby 
do funkcí v Exekutivě a Revizní komisi AMG pro období 2019–2021.  

 
Zároveň se na Vás obracíme s prosbou v souvislosti se zajištěním účasti řádných členů Liberecké 

krajské sekce AMG na zasedání XII. Sněmu AMG v Ústí nad Labem. V příloze Vám zasíláme aktuální seznam 
členů sekce a prosíme Vás o jejich kontaktování spolu s výzvou k hojné účasti na Sněmu AMG také vzhledem 
k nutnosti zajištění usnášeníschopnosti této valné hromady našeho spolku. 

 
Podklady pro jednání XII. Sněmu AMG byly již také předloženy na jednání Senátu AMG, které se 

uskutečnilo dne 18. září 2018 v Muzeu hlavního města Prahy. Vzhledem k hladkému průběhu přípravy 
jednání Sněmu AMG, předkládejte prosím své návrhy a připomínky k předloženým materiálům Exekutivě AMG 
nejpozději do 31. října 2018.  

 
Pověřený člen Exekutivy AMG je připraven se jednání Vaší krajské sekce zúčastnit a předat Vám  

a Vašim kolegům aktuální informace k průběhu XII. Sněmu AMG a také zodpovědět případné dotazy. 
 
Děkujeme Vám za spolupráci a těšíme se na setkání s Vámi v Ústí nad Labem! 

 
 Se srdečným pozdravem 

 
Mgr. Irena Chovančíková 

I. místopředsedkyně Asociace muzeí a galerií ČR, z. s. 
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