Brněnská pobočka ČAS v roce 2017
Brněnská pobočka vstoupila do druhého roku svojí existence s výborem, který pracoval ve složení
Radana Červená (předsedkyně), Stanislav Bárta (místopředseda), Jiří Dufka (jednatel), Miroslav
Svoboda (pokladník), Lucie Křížová (členka výboru). Revizní komisi na jednáních výboru zastupovala
Michaela Zemánková a schůzí výboru se účastnila také předsedkyně Brněnské studentské sekce
Monika Laurincová.
Ve své činnosti se pobočka, v duchu hesla „není nás tolik, abychom si mohli dovolit se nadále míjet“,
zaměřila především na pořádání akcí propojující širší komunitu kolegyň a kolegů z různých
paměťových institucí. Vpravdě vrcholnou společenskou akcí se v tomto směru stal 1. archivní ples,
který se uskutečnil dne 18. února 2017 v prostorách Kulturního centra Babylonv Brně (viz samostatná
zpráva).
Již pravidelnou odbornou aktivitu určenou širší archivní komunitě představují archivní čtvrtky,
pořádané ve spolupráci s Ústavem PVH a archivnictví FF MU. V jarním semestru proběhlo 2. března
setkání věnované problematice editování osobní korespondence, kde promluvila Milena Šubrtová o
korespondenci Arne Nováka s Mášou Veselíkovu a Jitka Janečková o korespondenci mezi Václavem
Vojtíškem a Fridolínem Macháčkem. V dubnu Brno navštívila Eva Gregorovičová, která hovořila o
Archivu toskánských Habsburků a obecně o zpracování rodinných archivů. Jarní setkávání uzavřela 4.
května vystoupení Jiřího Křesťana o archivním výzkumu k Nejedlého biografii a Hany Kábové o
pořádání osobního fondu Zdeňka Nejedlého.
V podzimním semestru proběhla také tři setkání. První obstarala 12. října Karolína Šimůnková
s prezentací o svobodě bádání, odpovědnosti badatele a ochraně osobních údajů. Druhé setkání
patřilo edicím nunciatur, o nichž 9. listopadu referovali Alena Pazderová a Tomáš Černušák. A
konečně třetí setkání 7. prosince bylo věnováno problematice zavádění Základních pravidel pro
zpracování archiválií do praxe a posluchače s horkými novinkami seznámili Michaela Zemánková a
Zdeněk Martínek. V tomto osvědčeném formátu oborových setkání plánujeme pokračovat i
v nadcházejícím roce.
Brněnská pobočka ČAS uspořádala v roce 2017 tři exkurze. Cílem první byla 13. dubna numismatická
expozice v brněnské pobočce České národní banky, kde byla návštěva spojena s výkladem Jakuba
Kunerta o Archivu České národní banky a praktickými ukázkami rozpoznávání padělků pod vedením
Anety Novotné. Dne 30. května následovala exkurze do archivu brněnského studia České televize v
Brně-Líšni. Poslední výprava směřovala do Archivu Masarykovy univerzity a byla spojená
s nostalgickými vzpomínkami mnohých účastníků na bývalé sídlo Moravského zemského archivu
v Zemském domě na Žerotínově náměstí, kde v současnosti právě univerzitní archiv sídlí.
Valná hromada pobočky se uskutečnila 7. dubna 2017 v prostorách Urban centra a byla zakončena
prohlídkou budovy staré brněnské radnice s fundovaným výkladem prof. Jiřího Kroupy. Z dalších
aktivit je třeba zmínit účast řady členů pobočky na archivní konference v Liberci, z nichž někteří
sehráli i roli přednášejících a panelistů. Již na začátku roku byly také připraveny podklady pro zřízení
webových stránek, realizace je závislá na spolupráci celorepublikové ČAS s externí firmou, a proto
zatím hlavním komunikačním kanálem zůstává facebooková stránka pobočky a mailová
korespondence. Výbor také schválil logo Brněnské pobočky a bylo vytvořeno razítko pobočky.
Počátkem roku pobočku navštívila revizní komise ČAS, zjištěné drobné nedostatky byly na místě
odstraněny.
Pobočka má 41 členů.
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