Zápis č. 25
z řádné schůze výboru České archivní společnosti konané dne 13. září 2021
ve Státním oblastním archivu Praha
Přítomni: Ďurčanský, Halla, Járová, Kravar, Myšička, Ryantová, Sejk, Severa, Svoboda, Valůšek
Omluveni: Hajzlerová, Jakubec, Plucarová
1) Kol. Halla seznámil přítomné s přípravou setkání konzervátorů a restaurátorů k 25 letům
restaurátorské dílny Horšovském Týně (SOkA Domažlice). ČAS poskytla zejména záštitu a
organizační pomoc včetně účetnictví. Setkání se zúčastní cca 65 kolegyň a kolegů.
2) Kol. Valůšek informoval o přípravě volební valné hromady ČAS. Výbor schválil termín a
místo konání (26. 10. 2021 od 10 hodin v kinosále Národního archivu), program a
kandidátní listinu.
3) Vzhledem k mimořádným okolnostem a minimu akcí v minulém roce nebude za rok 2020
vydána tradiční ročenka, ale v roce 2022 bude vydáno dvojčíslo za léta 2020-2021.
Letošní dotace bude vrácena, na příští rok bude opět žádost odeslána.
4) Kol. Valůšek zhodnotil plenární zasedání Rady vědeckých společností, které se
odehrávalo v on-line prostoru dne 24. 2. 2021. Stejně jako ostatní oblasti byly
podporované akce markantně omezeny všeobecnými podmínkami (v roce 2019 105
mezinárodních a 95 česko-slovenských výstupů, v roce 2020 65 mezinárodních a 39
česko-slovenských). Zásadní změnou ve fungování RVS je vznik samostatného právního
subjektu se statutárním zástupcem, byla řešena a odhlasována změna stanov zavádějící
jiný hlasovací mechanismus pro přijímání nových společností. Řady RVS rozšířily dvě nové
společnosti, a sice STOP - Společnost techniků ochrany památek a Česká společnost pro
vlastnosti vody a vodní páry (přijata jako komitét).
5) Extrémně utlumené aktivity zaznamenaly také pobočky a studentské sekce. Výbor ČAS
projednal přípravu jednacích a organizačních řádů zejména studentských sekcí na základě
schválení obou dokumentů valnou hromadou Hradecké studentské sekce.
6) Kol. Myšička informoval o zasedání revizní komise, která zkontrolovala účty za rok 2020.
Byly nalezeny pouze drobné formální nedostatky.
7) Kol. Sejk informoval o přípravě exkurze ČAS, která se uskuteční ve dnech 30. 9. – 2. 10. a
povede do okresních archivů v Blansku a Vsetíně, dále do Zlína (Památník Tomáše Bati a
Zikmundova vila), do vsetínského muzea a na vrcholky Vsetínských vrchů. Sobotní
vlastivědný program zakončí dřevěná toleranční modlitebna ve Velké Lhotě a hrad
Helfštýn. Výbor schválil navržený rozpočet a cenu pro účastníky (1999,- Kč členové ČAS,
2199,- Kč ostatní).
8) Zahraniční styky:
• Kol. Valůšek a Halla se zúčastnili on-line Slovenských archivních dnů.
• Kol. Valůšek a Halla reprezentovali ČAS osobně na Maďarském archivním sněmu

v Soproni.
• Německý Archivtag se v letošním roce nebude konat v regulerní podobě. 25. 11.
2021 proběhne pouze písemná valná hromada členů VdA.
• Ve dnech 19. – 21. 10. proběhne Rakouský archivní sněm v Innsbrucku.
• Ve dnech 6. – 8. 4. 2022 se v Mnichově uskuteční česko – rakousko – německé
setkání vysokoškolských archivářů. ČAS by se měla stát oficiálním
spolupořadatelem, zapojení by mělo být realizováno zejména prostřednictvím
nově plánované odborné skupiny vysokoškolských archivů, prozatím bude jednat
kol. Ďurčanský.
9) Kol. Valůšek tlumočil pozvánku na vyhlášení soutěže kronikářů Libereckého kraje.
Ještědská pobočka ČAS je organizátorem této soutěže, jejíž vyhlášení proběhne dne 14.
9. 2021 od 13 hodin v libereckém muzeu.
10) Kol. Severa pozval přítomné na výstavu Listiny litomyšlského biskupství a kapituly.
Výstava probíhá ve Státním okresním archivu Litomyšl se sídlem ve Svitavách od 16. 9. do
15. 10. 2021.
Zapsal dne 13. 9. 2021 Michal Sejk.

