
Zápis 

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

konané dne 10. října 2017 

 

Přítomni: Lenka Matušíková, Helena Klímová, Lucie Křížová, Jan Krlín, Roman Straka, Ivo 

Navrátil 

1. Schůzi zahájila dr. Lenka Matušíková uvítáním členů výboru a omluvou dr. Plucarové.  

2. Mgr. et MgA.Tereza Czesany Dvořáková, Ph.D., se na dr. Matušíkovou obrátila s nabíd-

kou semináře „Současné technologie výzkumu zvukových a audiovizuálních záznamů“, 

který by se konal na podzim v kině Ponrepo. Pobočka ČIS jí ráda poskytne maximální 

podporu, téma vychází z našeho dlouhodobého vzdělávacího a výzkumného programu. 

3. Příprava archivní konference 2019 je již v plném proudu. Konat se bude v Plzni v hotelu 

Park-hotel, letošní rámec se osvědčil.  

4. Odbornou archivní exkurzi připravuje dr. Matušíková na dny 11.–18. května 2018, v pro-

gramu bude Trevír, Lucemburk, severní Francie, Bruggy nebo Gent, Brusel, Yppry, Ar-

deny, návrat přes Cáchy.  

5. Výroční členská schůze pobočky se bude konat 22. nebo 27. února, dr. Klímová pro-

zkoumá možnost konání v Českém muzeu hudby v Karmelitské ulici. Přepokládáme 

účast kolem čtyřiceti osob.  

6. Ve Státním archivu ve Lvově jsme nabídli konzervátorkám možnost spolupráce s našimi 

dílnami – nabídl se SOkA Rajhrad jako školicí pracoviště. Zjistit na archivní správě roz-

sah mezistátní dohody – dr. Matušíková. 

7. Dr. Laďka Plucarová upozornila na změnu své e-mailové adresy – dnešní pozvánka jí ne-

došla: ladena.plucarova@ceskearchivy.cz. Je možné, že změna postihla více adres této 

domény – ověří Roman Straka. 

8. Roman Straka ohlašuje finální práce na sborníku z konference restaurátorů – sazba a gra-

fika bude stát 18 000 Kč (Eva Tamchynová), tisk 45 000 Kč. Na účtu pobočky je dnes 

342 025,90 Kč. Doplatek za dopravu na letošní exkurzi byl uhrazen. Zbývá několik ne-

doplacených členských příspěvků – zaurguje. Zjistí ceny nabízených termonádob, jež by 

se daly použít na valné hromady a semináře pobočky. 

9. Výbor blahopřeje dr. Helence Klímové k jejímu významnému životnímu jubileu, děkuje 

jí za obětavou práci pro spolek a celou archivářskou obec a přeje jí co nejvíce dobrého 

zdraví, štěstí a úspěchů.  

10. Příští schůze výboru pobočky se bude konat 12. prosince 2017. 

 

Zapsal: I. Navrátil 
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