
Zápis ze schůze výboru pobočného spolku ČIS při Národním archivu dne 28. 11. 2019 

 

Přítomni: Helena Klímová, Zdeněk Kravar, Lenka Matušíková, Ivo Navrátil, Laďka Plucarová, 

Roman Straka, jako host Pavel Pilz  

Schůzi zahájila ve 12.30 hodin dr. Lenka Matušíková. 

1) Úvodem podala  dr. Matušíková informaci o probíhajícím jednání s dr. Koldou, zakla-

datelem mezinárodní knihvazačské soutěže, jejímž organizátorem by se napříště měl 

stát Zemský archiv v Opavě. Pobočka ČIS nabízí pro soutěž tak jako v minulosti svou 

gesci. 

2) Roman Straka referuje o průběhu XVII. semináře konzervátorů v Jihlavě. Zúčastnilo se 

rekordních 190 osob. Celkové příjmy činily 339 222,62 Kč, výdaje 314 051 Kč, zůstatek 

25 171,62 Kč. Současně sděluje, že to byl opravdu poslední seminář, který zajišťoval. 

Výbor mu vyslovuje velké poděkování a věří, že své odmítavé stanovisko ještě pře-

hodnotí. 

3) Podařilo se také vytisknout sborník z opavského restaurátorského semináře, tisk stál 

30 690 Kč a grafika 18 000 Kč. Národní archiv je vydavatelem tohoto sborníku. K 25. 

11. 2019 je na účtu pobočky zůstatek 611 900,85 Kč. 

4) Výbor navrhl a schvaluje, aby za přípravu konference byly vyplaceny hlavním organi-

zátorům následující finanční částky: Romanu Strakovi 5 000 Kč, Ing. Štěpánu Urbán-

kovi 4 000 Kč a Mgr. Blance Hnulíkové 4 000 Kč. 

5) 11. prosince 2019 se bude konat valná hromada ČIS, výbor pobočky na ni deleguje dr. 

Matušíkovou a dr. Klímovou. 

6) Dr. Matušíková podává zprávu o přípravě odborné exkurze, která se uskuteční 14.–

23. 5. 2020 (čtvrtek v noci odjezd, návrat v sobotu). Autobus je zamluven, zajišťují se 

noclehy a dojednávají návštěvy rumunských archivů.  

7) Příprava valné hromady ČIS NA – termín 18. února 2020 od 10 hodin v Archivu Uni-

verzity Karlovy, zajistí dr. Klímová, pozvánky rozešle I. Navrátil. Náhradní alternativou 

je Archiv českého rozhlasu.  

8) Na březen domluvit s Mgr. Hnulíkovou pracovní seminář, zaměřený na praktické re-

staurování fotografií – zajistí I. Navrátil. Seminář bude přednostně určen konzerváto-

rům a restaurátorům. 

9) Roman Straka zajistí zaslání účetních závěrek za léta 2017 a 2018 do Obchodního rej-

stříku., soudy začínají hrozit pokutami za nesplnění této povinnosti. 

10) Závěrem dr. Matušíková poděkovala všem členům výboru za dobrou spolupráci, což 

bylo s díky kvitováno a také paní předsedkyni se dostalo díků za vše, co pro pobočku 

neúnavně a nezištně koná. 

11) Příští schůze výboru se bude konat 16. ledna 2020 v pracovně dr. Klímové.  

 

Zapsal: Ivo Navrátil 


