
Zápis 

ze schůze výboru pobočky ČIS při Národním archivu, 

konané dne 15. prosince 2011 

 

Přítomni: Lenka Matušíková, Lucie Křížová, Laděna Plucarová, Pavla Jirková, Marie Šatochi-

nová, Roman Straka, Jan Krlín, Miroslav Kunt, Ivo Navrátil; host – Emilie Benešová 

1.  Předsedkyně seznámila výbor s programem odborné exkurze do archivů Velké Británie ve 

dnech 11. – 20. 5. 2012. Připomínky jsou jako vždy možné, nebude na ně však brán zřetel. 

Hotel King Solomon se nachází v ideální pozici v židovském městě na severu Londýna, 

nedaleko stanice metra. 

2.  Zhodnocen první ze seminářů o historické fotografii (3. listopadu 2011) jako úspěšný. Vel-

ký dík patří především oběma hlavním přednášejícím, Dr. Benešové a Mgr. Zikmundovi, a 

dále servisnímu týmu v čele s kol. Strakou. Na návrh Dr. Benešové schválen program dal-

šího semináře, který bude věnován problematice bezpečnostního snímkování – termín byl 

počátkem ledna upřesněn na 29. březen 2012. Z lektorů zajištěna účast PhDr. J. Polišen-

ského (NK), V. Písaříka (Thalia Picta) a J. Bubeníka (OASSS MV). Dohodnuto vybírat 

účastnický poplatek ve výši 100 Kč, v ceně bude občerstvení. 

3.  Ústředí ČIS si přeje být včas informováno o akcích naší pobočky. Na úhradu nákladů ex-

kurze přispěje částkou asi 7000 Kč. 

4.  Kolega Straka informuje, že k 30. 11. 2011 byl na běžném účtu zůstatek 262 144,44 Kč. 

Výbor mu vzdává dík za svědomitou správu pobočkové pokladny. 

5.  Výroční konference proběhne 21. nebo 23. února v Národní technické knihovně – exkurzi a 

sál zajistí kol. Matušíková.  

6.  Počátkem října 2012 se v Olomouci uskuteční seminář restaurátorů.  

7.  Výsledky III. archivní knihvazačské soutěžní přehlídky jsou vystaveny formou katalogu na 

webu SOA Třeboň www.ceskearchivy.cz. 

8.  Výbor souhlasí s ukončením členství Emilie Součkové, restaurátorky ze SOA Třeboň k 31. 

12. 2011. Kol. Kunt žádá, aby mu byla veškerá emailová korespondence posílána na adresu 

Miroslav.Kunt@nacr.cz. 

9.  Příští schůze výboru se bude konat ve čtvrtek 26. ledna 2012 ve 13.30 hodin v pracovně dr. 

Lenky Matušíkové. 

 

Zapsal: I. Navrátil 
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