
Zápis 

ze schůze výboru pobočky ČIS při Národním archivu, 

konané dne 4. září 2012 

 

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

til, Marie Šatochinová, Laděna Plucarová, Miroslav Kunt 

Host: Emílie Benešová 

1.  Seminář o filmových a zvukových záznamech 23. října 2012 – obsahovou náplň připravila 

dr. Benešová, problémy s Národním filmovým archivem, který na nabídku referátu reago-

val až po této výborové schůzi. Podklady pro pozvánku připraví dr. Benešová, rozešle a na 

internetu a facebooku zveřejní I. Navrátil, formulář pro přihlašování on-line zajistí M. 

Kunt. Účastníkům nabídneme i exkurzi po depotu Národního archivu s filmovými a zvu-

kovými materiály. Vložné pro účastníky bude činit 100 Kč, přednášející a členové ČIS 

zdarma. Seminář bude moderovat dr. Benešová. Občerstvení bude tvořit káva, čaj, obědová 

bageta a malá láhev vody do 75 Kč – zajistí R. Straka. Prezenci účastníků zajistíme od 8.30 

h. 

2.  Organizaci návštěvy v září končící výstavy o umění jagellonské doby ponecháme Národ-

nímu archivu – kdo o ni měl opravdu zájem, už ji navštívil soukromě.  

3.  XV. archivní konference bude 3. – 5. června 2013 v Ostravě. Počátkem července jednala 

dr. Matušíková s dr. Klímovou a Mgr. Kahudou v Ostravě – asi 200 tis. Kč přispěje město 

Ostrava, primátor převezme záštitu, bude vynaloženo na pronájem sálu ve Vítkovicích, kde 

bude také společenský večer. Hotel pro 214 osob za 790 Kč/noc se snídaní. Vstupné do in-

dustriální památky – vysoké pece – činí 75 Kč. Dr. Matušíková jedná s dr. Úlovcem, aby 

ředitelé SOA nepožadovali od účastníků striktně referát. Téma: Podnikové a firemní ar-

chivnictví a jeho budoucnost. 

4.  Seminář restaurátorů v Olomouci 9. – 12. 10. 2012 – zajišťuje R. Straka, zatím málo při-

hlášek. Účastnický poplatek činí 1500 Kč, asi i to je omezující faktor. 

5.  Pokladník R. Straka podává zprávu o hospodaření pobočky – k 31. 7. 2012 bylo na účtu 

259 545,77 Kč. 

6.  Příští schůze výboru pobočky se bude konat v úterý 13. listopadu 2012 ve 13.30 hodin 

v pracovně dr. Matušíkové na tř. Milady Horákové. 

 

 

Zapsal: I. Navrátil 


