
Zápis 

ze schůze výboru pobočného spolku ČIS při Národním archivu, z. s., 

konané dne 27. června 2017 

 

Přítomni: Lenka Matušíková, Helena Klímová, Lucie Křížová, Roman Straka, Marie Šatochino-

vá, Ivo Navrátil 

1. Schůzi zahájila dr. Lenka Matušíková uvítáním členů výboru, které úvodem informovala  

o průběhu celostátní archivní konference v Liberci 25.–27. 4. 2017. 22. května byla uhra-

zena faktura 373 083 Kč za společenský večer a oběd. Účastnické poplatky činily 

404 400 Kč. Za ubytování cizinců zaplaceno 5880 Kč. Cizinci byli hosty ČAS. Studenti 

byli od účastnického poplatku osvobozeni. Celkové příjmy činily 406 460 Kč, výdaje 

381 363 Kč, zisk 24 997 Kč. Program byl dobře postaven, pro příští konference doporu-

čujeme požadovat přihlášky účastníků do jednotlivých sekcí, aby mohly být vybrány 

vhodné sály.  

2. Archivní exkurze do ukrajinských archivů – účast 44 platících osob, 187 000 Kč příjem. 

Největší výdaj 180 406 Kč za autobusovou dopravu, faktura uhrazena 3. června (každý 

musí doplatit ještě 1100 Kč). Příspěvek ČIS ve výši 7000 Kč byl již poskytnut. Celkové 

hodnocení – dobré, bez problémů, účastníci spokojeni, všude milí lidé, byť objekty a ma-

teriální podmínky připomínají české poměry před třiceti lety. Navštíveny státní archivy 

v Užhorodě, Černovicích a ve Lvově, kde projeven zájem o školení restaurátorů (dr. Ma-

tušíková zjistí, jak je formulována dohoda s Ukrajinou). Příští rok je v plánu exkurze do 

Belgie, Lucemburska a severní Francie. 

3. Výbor souhlasí s přijetím Ing. Milana Procházky z Písku, nar. 1950, a Lucie Neužilové 

z NA Praha, za nové členy pobočky ČIS při NA. Máme tři nové seniory, kteří nebudou 

platit členský příspěvek. Bere se na vědomí, že členství na vlastní žádost ukončila Alena 

Tomková ze SOA Třeboň. Kolegyně Šatochinová v souvislosti s odchodem do důchodu 

sdělila svou domácí e-mailovou adresu: satochinova@gmail.com. 

4. Příští schůze výboru ČIS NA se bude konat po letních dovolených. 

 

 

Zapsal: I. Navrátil 


