
Zápis ze schůze výboru pobočného spolku ČIS při Národním archivu  

dne 8. září 2021 

 

Přítomni: Helena Klímová, Zdeněk Kravar, Lucie Křížová, Lenka Matušíková, Ivo Navrátil a Ro-

man Straka, omluveni Zdeněk Kravar, Laďka Plucarová a Libuše Holakovská. 

Schůzi zahájila ve 13 hodin dr. Lenka Matušíková přivítáním všech přítomných členů. Jde 

o první letošní schůzi výboru, činnost spolku byla bohužel vládními opatřeními proti šíření ko-

ronaviru zcela ochromena. Stručně zhodnotila cestovatelskou anketu, která proběhla na jaře 

on-line s využitím Google Forms a přinesla zajímavé poznatky. 

1) Úvodem dr. Matušíková vysvětlila důvody, pro které nebude možné ani letos uspořá-

dat odbornou zahraniční exkurzi. Členové výboru s nimi projevili souhlas, i když je to 

velice mrzí. Také přednášky budeme muset přeložit až na jaro příštího roku. Členskou 

schůzi se pokusíme uspořádat v řádném termínu a můžeme využít například loňskou 

alternativu – Archiv Českého rozhlasu. 

2) V příštím roce se měla uskutečnit mezinárodní knihvazačská soutěž, jejíž organizace 

měla přejít na Zemský archiv v Opavě. Dr. Matušíková projedná záležitost s dr. Mülle-

rem a dr. Koldou.  

3) Roman Straka podal zprávu o tom, že vyúčtování daně z příjmu fyzických osob, upomí-

nané finančním úřadem, bylo naší účetní firmou dodatečně vyhotoveno. Do veřejného 

Registru spolků byly řádně vloženy naše účetní závěrky za léta 2017–2019.  

4) Debata se rozvinula kolem přípravy písemností vzniklých z činnosti našeho spolku 

k předání do Národního archivu – zajistí Dr. Matušíková s případnou pomocí jednatele. 

5) Nejvíce prostoru schůze bylo věnováno přípravě webových stránek našeho pobočného 

spolku. Projednáno a schváleno: 

a) Registrace domény cis-na.eu za cenu 217 Kč a každoroční prodlužování regis-

trace za cenu 325 Kč včetně DPH. 

b) U firmy Czechia objednat profesionální hosting WordPress v ceně 145 Kč mě-

síčně včetně DPH, což vychází na 2123 Kč ročně; v ceně je předinstalovaný 

opensourceový redakční systém WordPress a 5 000 MB webového prostoru + 

5 000 MB mailového, což bude pro začátek stačit, i když časem zřejmě bude 

nutné rozšíření na dvojnásobek programem Linux Plus. Důležitá je solidnost po-

skytovatele, průběžné zálohování webu, snadná zvladatelnost redakčního sys-

tému, zásoba šablon, responzivita pro mobilní zařízení nebo možnost nastavit 

práva různým uživatelům. 

c) Prozatím byl správou tohoto webu pověřen Ivo Navrátil, s grafikou mu pomůže 

Eva Tothová z AMP.  Asi dvacet členů nabídlo pomoc s testováním. Dr. Křížová 

slíbila opatřit zprávy z odborných exkurzí, dr. Klímová začne shánět fotodoku-

mentaci exkurzí z doby předdigitální. Nejpracnější bude výběr vhodných foto-

grafií, přičemž fotky z interiérů archivů budeme zřejmě umisťovat do neveřejné 



části webu. Nedílnou součástí bude prezentace Světového muzea kartonů – při-

praví jeho kustod Ivo Durec. Dr. Matušíková připraví přehled dosud uskutečně-

ných archivních konferencí, Dr. Kolda bude požádán o dokumentaci knihvazač-

ských soutěží.  

6) Příští výborová schůze by se měla konat v prosinci, členové budou včas obesláni. 

 

Zapsal: Ivo Navrátil 


