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Svazek obcí regionu Písecko  

 

Vás zve na vzdělávací akci na téma 

 

 

v pondělí 19. srpna 2019 od 9:00 hodin 

v Městské knihovně v Písku, Alšovo náměstí 75/13 
 

Vzdělávací akce je určena kronikářům obcí, spolků či jiných organizací, které vedou kroniku. 

Na semináři se dozvíte zajímavá témata související s obecními kronikami, kronikami spolků a 

organizací, jako je aktuální legislativa, jak a čím psát do kroniky, jak vést přílohy, jak dopsat 

kroniku, když nebyla nějaký čas vedena, GDPR a kronika atd. Součástí bude také diskuse nad 

zajímavostmi v místních kronikách a ukázkami vedení nejen obecních kronik. Součástí 

semináře bude také seznámení se s metodickým pokynem Jak vést obecní kroniku na počítači 

s následným vytištěním.  
 

Lektor: Mgr. Tomáš Hromádka – kronikář městské části Praha - Velká Chuchle od roku 1995; 

učitel a historik; za rok 2014 oceněn titulem „Kronikář roku“ Sdružením kronikářů Čech, 

Moravy a Slezska; šéfredaktor časopisu Kroniky a kronikáři.  
 

Orientační časový program:  

8:45 – 9:00 Prezence účastníků  
1. blok – Odborná přednáška  
9:00 – Shrnutí platné legislativy ve vztahu k vedení kroniky obce 

            Obecní kronika a osobní údaje (GDPR) 

            Vedení obecní kroniky v elektronické podobě s následným vytištěním (prezentace nové  

            metodické publikace) 

10:30 – Přestávka s drobným občerstvením 

2.blok – Prohlídka Městské knihovny 

10:45 – Prohlídka Městské knihovny s výkladem 

3.blok – Odborná přednáška 
11:30 – Internetové zdroje informací o obci 
               Přestávka s drobným občerstvením 
4.blok – Diskuse a ukázky kronik 
12:00 – Internetové zdroje informací o obci 
 

PROSÍME, ABY KRONIKÁŘI VZALI S SEBOU SVÉ KRONIKY 
 
V rámci semináře bude možné zakoupit metodický pokyn Vedení obecní kroniky v elektronické 
podobě s následným vytištěním za 100,- Kč.                      
 

Kontaktní osoba: Helena Šedivá, Svazek obcí regionu Písecko, tel. 775 929 600, email: sediva@sorp.cz 

                                                                                                                      

Na Vaši účast se těší pořadatelé! 

http://www.sorp.cz/
mailto:sediva@sorp.cz


  
Organizační pokyny:  

1. Cena semináře pro účastníka je 700,- Kč. Náklady budou vyfakturovány. Prosíme o zaslání 

fakturačních údajů.  

2. Cestovné a případné další náklady si hradí účastníci sami nebo je hradí jejich vysílající organizace.  

3. Drobné občerstvení zajištěno.  

4. Nezúčastníte-li se akce po předchozím přihlášení, pošlete za sebe náhradníka, popř. sdělte  

    pořadateli.  

 b) emailem na adresu sediva@sorp.cz  

               c) telefonicky na tel. 775 929 600 

 

Mapa místa konání semináře:  

Městská knihovna Písek 

Alšovo náměstí 75/13  

Vnitřní Město 

397 01 Písek 
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