Český svaz muzeí v přírodě
Zápis z jednání Správní rady
Místo konání:
Datum:

Muzeum Těšínska v Českém Těšíně
8. listopadu 2013 od 10:00

Správní rada ve složení (dle prezenční listiny):
Ing. Jindřich Ondruš
PhDr. Jan Krist
PhDr. Lubomír Procházka, CSc.
PaedDr. Zbyšek Ondřeka
PhDr. Ilona Vojancová – omluvena
Program jednání:
Úvod:
Ředitel muzea Těšínska dr. Zbyšek Ondřeka seznámil přítomné z historií a dneškem muzea
Těšínska a také s vývojem vztahů mezi českým a polským živlem v oblasti od doby existence
Těšínského knížectví do současnosti.
1. Informace
Bylo informováno o plnění/neplnění jednotlivých bodů Plánu činnosti na rok 2013
a diskutovány možnosti k udržení a zlepšení činnosti pro další období.
Bylo informováno o sympoziu o lidovém stavitelství, které uskuteční NÚLK ve spolupráci
s dolnorakouským muzeem v přírodě v Niedersulzu ve dnech 26. – 28. 3. 2014.
2. Informace o Koncepci rozvoje muzeí v přírodě
Bylo informováno o strategickém materiálu Koncepce rozvoje muzeí v přírodě.
3. Akční plán ČSMP, vztah ČSMP a MC pro muzea v přírodě (připravované akce)
Bylo doporučeno:
- Smluvní ošetření spolupráce mezi ČSMP a Metodickým centrem pro muzea v přírodě při
VMP, případně dalšími spolupořadateli akcí ČSMP. Souhrn konkrétních akcí pro kalendářní
rok bude řešen dodatkem k této smlouvě.
- Vytvoření programových skládaček v počtu 3000 ks - 500ks/členské muzeum (řádní a
přidružení členové) finanční kalkulace 6500,- Kč/3000 ks.

- Členské příspěvky pro příští rok pro řádné a přidružené členy zajišťovat formou fakturace
z ČSMP.
- 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.
- Po stabilizaci Slovenské únie múzeí v prírodě se pokusit o možnost spolupráce.
- Po stabilizaci situace sborníku Museum Vivum, jej užívat jako oficiální publikační platformy
ČSMP. Doporučeno vyvíjení snah k zařazení MV do seznamu recenzovaných periodik ČR.
- V souvislosti s přípravou akčního plánu bylo informováno o záměrech akcí Metodického
centra pro muzea v přírodě při VMP na rok 2014 a ty doporučeny ke spoluúčasti ČSMP.
V případě zahraniční exkurze do Polska po upřesnění programu a kalkulace počítat s možností
zvýhodněné ceny pro členy ČSMP.
4. Příprava Valné Hromady ČSMP
Z důvodu následnosti dvou Valných hromad ČSMP v krátkém období (listopad 2013 a
počátek roku 2014) bylo listopadové zasedání Valné hromady zrušeno. Bylo rovněž
konstatováno, že většina úkolů Valné hromady se shoduje s termínem počátku roku 2014.
Byly navrženy termíny jednání Valné hromady na 24. nebo 31. ledna 2014.
5. Návrhy na revizi Stanov ČSMP
Text dodatku o čestném členství bude v paragrafovém znění předložen členům ČSMP
k připomínkám a do začátku měsíce prosince budou také vyzvání k dalším návrhům.
6. Přihláška "Skanzenu Pertoltice" za přidruženého člena ČSMP
Prostřednictvím dr. Procházky bude zajištěno více informací o aktivitách žadatele a žádost
bude posouzena na příštím jednání Správní rady.

Dne 8. 11. 2013 zapsal: Mgr. Radek Bryol

………………………………….
Ing. Jindřich Ondruš v. r.
Prezident ČSMP

