
Zápis 

ze schůze výboru pobočky ČIS při Národním archivu, 

konané dne 7. června 2012 

 

Přítomni: Lenka Matušíková, Lucie Křížová, Pavla Jirková, Roman Straka, Jan Krlín, Ivo Navrá-

til, Marie Šatochinová, Miroslav Kunt 

Omluvena: Laděna Plucarová 

1.  Pro další seminář o audiovizuálních dokumentech byly navrženy termíny 9. či 11. říjen 

2012, což však koliduje se seminářem konzervátorů – navrhujeme tudíž úterý 16. října, 

projedná dr. Matušíková s dr. Benešovou, tématem budou kinematografické archiválie 

(problematice zvukových záznamů doporučujeme věnovat zvláštní seminář). 

2.  Sborník příspěvků ze 14. archivní konference bude vytisknut v Národním archivu a přes lé-

to distribuován.  

3.  15. archivní konference se bude konat počátkem května 2013 v Ostravě. 12. 7. 2012 zajede 

dr. Matušíková s dr. Klímovou a Mgr. Kahudou do Ostravy k upřesnění rozpočtu a mož-

nosti dotace města Ostravy. Výbor ČIS NA vyslovuje jmenovaným plnou důvěru.  

4.  Exkurze do britských archivů – program byl splněn, byť byl značně náročný a krádež zava-

zadla jednoho z řidičů cestu zkomplikovala. Dr. Matušíková zaslala dopis vedoucímu ces-

tovní kanceláři Bolero p. Lebedovi, v němž vyslovila naši nespokojenost s řidiči Štěpán-

kem a Starkovským, doporučila změnit přístup firmy k zákazníkům a zlepšit jazykovou 

vybavenost řidičů. 

5.  Příští exkurze ČIS NA bude pravděpodobně směřovat do severního Německa. 

6.  Pokladník kol. Straka podává zprávu o hospodaření pobočky – na účtu k 31. 5. 2012 bylo 

uloženo 377 043,45 Kč, v tom ovšem doprava na exkurzi a nevydaný sborník konzerváto-

rů. 

7.  Návrh na uspořádání zájezdu pobočky na jagellonskou výstavu v Kutné Hoře v polovině 

září – prozkoumat zájem v pražských archivech i pro případ, že by se uskutečnil 

v mimopracovní době (vyžádat souhlas ředitelky NA). 

8.  Příští schůze výboru pobočky se bude konat v úterý 4. září 2012, a to výjimečně již v 10.30 

hodin v Národním archivu na Chodovci, nikoli v Dejvicích. 

 

 

Zapsal: I. Navrátil 


