
Zápis 

ze schůze výboru pobočky ČIS při Národním archivu, 

konané dne 21. ledna 2014 

 

Přítomni: Lenka Matušíková, Jan Krlín, Lucie Křížová, Roman Straka, Marie Šatochinová, Ivo 

Navrátil 

Omluvena: Miroslav Kunt, Laďka Plucarová 

1.  Příprava výroční konference pobočky: uskuteční se 20. února 2014 od 10.00 hodin na Cho-

dovci. Všichni dosavadní členové výboru jsou až na M. Kunta ochotni znovu kandidovat, 

kromě M. Novotné nejsou zájemci o tyto lukrativní posty. Lence se podařilo získat PhDr. 

Helenu Klímovou, která se stejně pravidelně podílí na přípravě akcí pobočky. Rezervaci sá-

lu a funkční dataprojektor zajistil J. Krlín, čerstvé bagety v ceně do 40 Kč přiveze I. Navrá-

til ze Semil, nápoje zajistí R. Straka, občerstvení na účastníka 50 Kč. Přednášku PhDr. Jú-

lia Baláže, CSc., „Vývoj vojenského archivnictví a Vojenského historického archivu“ zajis-

tila L. Matušíková. Schůzi, která začne pravděpodobně ve 12.45 hodin, bude řídit Lucie 

Křížová. Zprávy jako obvykle, připraví si je L. Matušíková, R. Straka a M. Šatochinová. R. 

Straka připraví návrh rozpočtu. Pozvánky rozešle a hlasovací lístky připraví I. Navrátil, 

webový formulář pro registraci účastníků zajistí M. Kunt.  

2.  Archivní exkurze do španělských archivů se bude konat 16. – 25. 5. 2014, program připra-

vila L. Matušíková. Dopravu zajistí firma Autodoprava Houška České Budějovice, „spo-

lehlivý dopravce doma i v zahraničí“, jak uvádí na svém webu. Přes účet pobočky půjdou 

platby účastníků za cestovné. 

3.  Jarní seminář ČIS by měl být zaměřen na autorské právo, L. Matušíková zjistí podrobnosti 

a termín u dr. Benešové.  

4.  Nefunguje web pobočky, hostující na webu ČAS, I. Navrátil ověří u Mgr. Jiřího Smitky, 

zda s námi počítají i na novém serveru. 

5.  Na běžném účtu má pobočka k 31. 12. 2013 celkem 284 782,92 Kč.  

6.  O členství v ČIS při Národním archivu požádala PhDr. Markéta Novotná (2. oddělení Ná-

rodního archivu) a výbor její přihlášku přijímá.  

7.  Termín schůze nového výboru ČIS NA bude stanoven dohodou členů po valné hromadě. 

 

Zapsal: I. Navrátil 


