
Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s. 
 

ve spolupráci s Moravskou galerií v Brně 
 

a oddělením muzeologie Ústavu archeologie a muzeologie 
Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 

 

pořádá 
 

 
 

Univerzitní kino Scala / Moravské náměstí 3 / Brno 
 

Časový plán 13. Sněmu AMG: 
 

Středa, 24. listopadu 2021, Kinosál 
 
9.00–10.00 Prezence členů AMG a účastníků 13. Sněmu AMG (foyer Univerzitního kina Scala) 
  
10.00–12.00 Slavnostní zahájení 13. Sněmu AMG 
 Volba mandátové (3 členové), návrhové (5 členů) a volební komise (5 členů) 
 Schválení programu 13. Sněmu AMG a Volebního řádu AMG 
  
12.00–13.00 Přestávka na oběd 
  
13.00–15.00 Zpráva o činnosti AMG: 2019–2021 
 Zpráva o hospodaření AMG: 2019–2021 
 Diskuse – 1. část 
  
15.00–15.30 Přestávka na kávu a malé občerstvení  
  
15.30–17.00 Strategické cíle a hlavní linie činnosti AMG: 2022–2024 
 Změna Stanov AMG  
 Odvolání členů proti rozhodnutím orgánů AMG 
 Další důležité otázky týkající se činnosti AMG 
  
17.00 Závěr 1. dne jednání 13. Sněmu AMG, ubytování účastníků 
  
18.00–19.30 Volné prohlídky expozic a právě probíhajících výstav Moravské galerie v Brně 
  
19.30–22.00 Společenské setkání účastníků 13. Sněmu AMG v Moravské galerii v Brně 
  
Čtvrtek, 25. listopadu 2021, Kinosál 
 
9.00–13.00 Diskuse – 2. část 
 Volby do orgánů AMG (předseda volební komise) 
 Přijetí usnesení 13. Sněmu AMG (předseda návrhové komise) 
  
13.00 Závěr jednání 13. Sněmu AMG 



Propozice: 
 
1. Při hlasování na Sněmu AMG má každý řádný člen AMG (instituce) 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 na Sněmu AMG (viz Plná moc). 
 

2. Pokud budete při volbách do orgánů AMG navrhovat kandidáta, který se jednání 13. Sněmu AMG 
nezúčastní, žádáme Vás, abyste předložili jeho písemný souhlas s případným zvolením do dané 
funkce. 

 
3. Registrační poplatek činí na jednoho účastníka 400 Kč. Bude z něj hrazeno pohoštění při jednání 

(drobné občerstvení), částečně náklady na společenský večer, náklady na organizační zajištění  
13. Sněmu AMG a materiály pro účastníky. Registrační poplatky budou vybírány u prezence. 

 
4. Náklady na ubytování, cestovné a stravné si každý účastník 13. Sněmu AMG hradí sám. 

 
5. Ubytování je pro účastníky 13. Sněmu AMG zajištěno za zvýhodněnou cenu. Každý si zajistí 

ubytování samostatně přímo v hotelu dle vlastního výběru. Pro rezervaci ubytování je nutné uvést 
společné heslo AMG, které Vám zaručí zvýhodněnou cenu! 
Hotel Continental****, Kounicova 6, 602 00 Brno, http://www.continentalbrno.cz. Kontaktní osobou 
pro zajištění ubytování je Mgr. Jana Viktorová, tel: +420 541 519 516, +420 541 519 609, e-mail: 
viktorova@continentalbrno.cz, info@continentalbrno.cz. Zvýhodněná nabídka – 1 490 Kč osoba/noc 
na jednolůžkovém pokoji se snídaní typu STANDARD; cena za dvoulůžkový pokoj typu STANDARD činí 
2 190 Kč za noc (1 095 Kč osoba/noc na dvoulůžkovém pokoji se snídaní); 2 090 Kč osoba/noc na 
jednolůžkovém pokoji se snídaní typu SUPERIOR; cena za dvoulůžkový pokoj typu SUPERIOR činí 
2 490 Kč za noc (1 245 Kč osoba/noc na dvoulůžkovém pokoji se snídaní).  Parkování je 250 Kč 
auto/den.  
Best Western Premier Hotel International Brno****, Husova 200, 602 00 Brno, http://www. 
hotelinternational.cz. Kontaktní osobou pro zajištění ubytování je Olga Jeschke, tel: +420 542 122 
811, +420 542 122 786, e-mail: jeschke@hotelinternational.cz, reservation@hotelinternational.cz. 
Zvýhodněná nabídka – 2 200 Kč osoba/noc na jednolůžkovém pokoji se snídaní; cena za dvoulůžkový 
pokoj činí 2 500 Kč za noc (1 250 Kč osoba/noc na dvoulůžkovém pokoji se snídaní). Parkování je 
možné přímo před hotelem za 400 Kč auto/den.  
Nabídka ubytování a rezervace pokojů pro účastníky 13. Sněmu AMG je platná do 31. října 2021 
nebo do vyprodání kapacit! Po tomto datu budou rezervace řešeny individuálně a za standardní ceny. 
 

6. Jednání 13. Sněmu AMG bude probíhat ve dnech 24.–25. listopadu 2021 v prostorách 
Univerzitního kina Scala, Moravské náměstí 3, 602 00  Brno. Společenské setkání účastníků  
13. Sněmu AMG se uskuteční dne 24. listopadu 2021 v Moravské galerii v Brně (Místodržitelský 
palác – Barokní sál, Moravské nám. 1a). 
 

7. Během konání 13. Sněmu AMG je možné využít prostory Café Baru Scala (přízemí budovy 
Univerzitního kina Scala), kde je možné si mimo přestávku na občerstvení v rámci programu jednání 
zakoupit nápoje dle vlastního výběru. 
 

8. Přihlášeným účastníkům zašleme na přelomu října a listopadu podrobný program s organizačními 
pokyny. Veškeré informace a materiály pro jednání 13. Sněmu AMG budou průběžně zveřejňovány na 
internetových stránkách AMG http://www.cz-museums.cz – v sekci Orgány AMG/XIII. Sněm AMG  
v Brně. 
 

9. Online přihlášku účastníka 13. Sněmu AMG vyplňte pro každou osobu z Vaší instituce, která se 
jednání zúčastní, zvlášť. 

 
 
Těšíme se na setkání s Vámi! 

 
Mgr. Irena Chovančíková, předsedkyně AMG  
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