ZPRÁVA O ČINNOSTI ČSMP ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2013
1. Činnost orgánů ČSMP
Dne 24. 1. 2013 proběhla Valná hromada ČSMP (dále jen VH), kde byly zvoleny nové
orgány. Tato VH zvolila jednohlasně nové složení Správní rady ve složení:
Ing. Jindřich Ondruš – prezident
PhDr. Jan Krist – viceprezident
PaedDr. Zbyšek Ondřeka – člen správní rady
PhDr. Ilona Vojancová – člen správní rady
PhDr. Lubomír Procházka – člen správní rady
Dále VH zvolila jednohlasně nové složení členů dozorčí rady:
PhDr. František Ledvinka
Mgr. Markéta Müllerová
PhDr. Daniel Drápala, PhD.
VH dále přijala návrh na vytvoření pracovní skupiny, která s konzultacemi Správní rady
projednala akční plán činnosti na rok 2014 – 2017, který se předkládá na VH 31. 1. 2014.
22. 2. 2013 došlo ke zřízení bankovního účtu ČSMP.
Ve věci přidání institutu Čestného členství do Stanov ČSMP byli členové vyzváni
k připomínkám, či k dalším návrhům. Kromě finální formulace Čestného členství nebyly
obdrženy další podněty. („Čestným členem Českého svazu muzeí v přírodě se může stát
významná osobnost, která svou prací nebo výraznou podporou přispěla k rozvoji muzeí
v přírodě po teoretické, praktické nebo společenské stránce. Čestné členství uděluje svým
usnesením Valná hromada ČSMP na návrh Správní rady nebo nejméně 2 řádných nebo
individuálních členů. Čestný člen má všechna práva individuálního člena a je zproštěn
povinnosti úhrady členských příspěvků.") Změna stanov proběhne v souladu s novým
Občanským zákoníkem v letech 2014 – 2015.
Na jednáních SR bylo doporučeno využívat existence AMG k případné spolupráci na
konaných akcích ČSMP, pro informace z ČSMP užívat věstník AMG, ale nikoli vyvíjet snahu
o začlenění mezi oborové komise AMG. Dále bylo doporučeno a podniknuty kroky
k navázání spolupráce s dalšími institucemi: Metodické centrum pro muzea v přírodě při
VMP (v 2014 Smlouva o spolupráci), Komise múzeí v prírode při Zväzu múzeí na Slovensku,
Stowarzyszenie Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce.

