
Zápis 

ze schůze výboru pobočky ČIS při Národním archivu, 

konané dne 13. listopadu 2012 

 

Přítomni: Lenka Matušíková, Pavla Jirková, Roman Straka, Jan Krlín, Ivo Navrátil, Marie 

Šatochinová  

1.  Seminář o filmových a zvukových záznamech proběhl úspěšně 23. října 2012 za účasti asi 

80 osob. Schválen návrh pokladníka R. Straky, aby se napříště nevybíral žádný poplatek  – 

je to pro pobočku náročné časově i organizačně (řada účastníků trvá na fakturaci poplatku) 

a doplácíme na to, když členové pobočky neplatí. Termín dalšího semináře a jeho téma bu-

de stanoven po poradě s dr. Benešovou. 

2.  XV. archivní konference bude 3. – 5. června 2013 v Ostravě. Název: Průmysl – město – ar-

chiv. Archivy a dokumentace průmyslového dědictví. Pořádáno k 90. výročí vzniku Archivu 

města Ostravy a 60. výročí Archivu Vítkovice, a. s. Možné bloky: Retrospektivy, tradice a 

perspektivy firemního archivnictví (s úvodním referátem o současném stavu firemního ar-

chivnictví v ČR); Zahraniční zkušenosti firemního archivnictví. Vložné navrženo 700 Kč, 

v ceně je 3x káva, 1 oběd, večerní raut s přípitkem. 220 000 Kč bude stát pronájem objektu, 

což uhradí město Ostrava. Požadavek, aby se na nákladech podílelo i Ministerstvo vnitra – 

projedná Dr. Matušíková s Dr. Úlovcem. Nocleh bude stát 790 Kč se snídaní, tj. za dvě no-

ci 1580 Kč. V NA bude účast pravděpodobně povolena jen těm, kteří budou mít přihlášen 

referát. Organizační přípravou za ČAS pověřen Mgr. Jiří Smitka a v místě Blažena Przyby-

lová. Zahraniční účastníky má na starosti předsedkyně ČAS doc. dr. Marie Ryantová, CSc. 

3.  Příprava výroční konference pobočky ČIS NA – zvolen termín čtvrtek 21. února 2013 od 

10.00 hodin, přednášku o Archivu Národního technického muzea dohodne dr. Matušíková.  

4.  Seminář restaurátorů v Olomouci 9. – 12. 10. 2012 zajistil organizačně R. Straka, měl 154 

stálých účastníků. Příští seminář se uskuteční v r. 2015 v Opavě. 

5.  Odborná exkurze do zahraničních archivů proběhne asi od 13. do 20. května 2013, ve hře 

jsou Drážďany, Lipsko, Wolfenbütel, Erfurt, Naumburg aj., stále hledáme vhodnou CK. 

6.  Pokladník R. Straka podává zprávu o hospodaření pobočky – k 31. 10. 2012 bylo na účtu 

339 153,16 Kč. 

7.  Příští schůze výboru pobočky se bude konat v úterý 22. ledna 2013 ve 13.30 hodin 

v pracovně dr. Matušíkové na tř. Milady Horákové. 

 

 

Zapsal: I. Navrátil 


