
Zápis ze schůze výboru pobočného spolku ČIS při Národním archivu  

dne 10. března 2022 

 

Přítomni: Helena Klímová, Zdeněk Kravar, Lenka Matušíková, Ivo Navrátil a Roman Straka, za 

revizní komisi Libuše Holakovská a Marie Šatochinová. 

Schůzi zahájila ve 12.30 hodin dr. Lenka Matušíková přivítáním všech přítomných členů. Čin-

nost našeho spolku byla protikoronavirovými opatřeními dále ochromena.  

1) Členská schůze by se mohla sejít 12. května od 10.30 hodin v sále Salesiánského stře-

diska mládeže v Praze-Kobylisích. Dr. Matušíková zkusí domluvit přednášku a exkurzi 

v blízkém Archivu geodézie a kartografie. Roman Straka by opatřil v blízkém bistru ob-

čerstvení. Po potvrzení místa a programu rozešle I. Navrátil pozvánky a pořídí pre-

zenční listinu. 

2) Program bude jako obvykle – krátká zpráva o činnosti a plán na letošní rok, zpráva 

o hospodaření a rozpočet na rok 2022, revizní zpráva, prostor pro diskusi, schválení 

usnesení. V rozpočtu bude pamatováno s částkou na vydání sborníku z konference 

konzervátorů a se 100 000 Kč na exkurzi. Tiskařské práce zřejmě přesáhnou předpoklá-

daných 80 000 Kč, I. Navrátil se pokusí získat výhodnější nabídku od firmy Glos v Semi-

lech, s níž desítky let spolupracuje, nebo Zaplatílek ve Vesci u Turnova. Problémem je 

aktuální nedostatek papíru. K 31. 12. 2021 bylo na účtu a v pokladně dohromady 

396 766,47 Kč. Schváleno zrušení zasílání papírových výpisů z účtu.  

3) Uvažujeme o zvýšení členských příspěvků od příštího roku, což by mělo projít schvále-

ním na letošní členské schůzi.  

4) Exkurzi do zahraničních archivů bude snad možné uspořádat během září, pokud se ne-

zhorší epidemiologická nebo migrační situace. Znamenalo by to rozeslat přihlášky bě-

hem června. 

5) Celostátní archivní konference byla odložena na rok 2023, bude se konat ve dnech 16.-

18. května na Univerzitě v Pardubicích, což ovšem koliduje s připravovanou konferencí 

restaurátorů v broumovském klášteře – R. Straka se pokusí ji přesunout na konec 

dubna.  

6) O práci v našem spolku projevila zájem Markéta Kaplanová ze SOkA Brno-venkov, e-

mail: kaplanova@mza.cz, výbor ji přijímá za členku. Naše řady loni opustily Lída Baš-

tecká a Jitka Šejharová. 

7) O zprovoznění webových stránek pobočky byl informován výbor 21. ledna 2022, jehož 

členům byla zároveň nabídnuta možnost zřídit si mailové schránky na tomto webu ve 

tvaru jmeno@cis-na.eu. 15. února byli na stránky upozorněni také všichni ostatní čle-

nové s prosbou o testování v různých prohlížečích a na různých zařízeních. 19. února 

jim bylo mailem vysvětleno, jak se na webu registrovat a jak přidávat nové příspěvky a 

komentáře. Práva redaktorů byla nastavena pro L. Matušíkovou, R. Straku, K. Müllera 
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a I. Durce. Ivo Navrátil vybízí zvláště členy výboru, aby se podíleli publikováním svých 

příspěvků na co nejzajímavějším obsahu webu.  

8) Obsah webu je průběžně aktualizován – v současnosti díky Karlu Müllerovi, který 

denně zasílá stovky fotografií z jednotlivých exkurzí. Galerie archivních kartonů musí 

být teprve evidenčně zpracována, zatím je to 63 obrázků s popiskami. Doplněny budou 

chybějící schůze v záložce „O nás“, k čemuž dr. Matušíková zapůjčuje část spolkového 

archivu. Bylo by dobré zvážit, jaké další informace by měl web členům i veřejnosti při-

nášet. 

9) I. Navrátil informoval výbor, že diskový i databázový prostor v základní sestavě hos-

tingu u společnosti Czechia byl již v polovině ledna vyčerpán a po dohodě s dr. Matuší-

kovou a R. Strakou musel být přikoupen další. Je to důsledek přidávání fotografií, i když 

se snažíme vybírat ty nejzajímavější. Za 254 Kč jsme navýšili prostor pro databáze 

o 1 000 MB a za 635 Kč diskový prostor o 5 000 MB, oboje do 10. 9. 2022, kdy vyprší 

i původní webhosting. Budoucně bychom měli platit 3617 Kč ročně, vždy k 10. září. 

Krytí tohoto výdaje by mohlo být zajištěno z reklamy nebo z vyšších příspěvků členů. 

10) V roce 2024 nás čeká volební členská schůze a dr. Matušíková naléhá na členy výboru, 

aby se poohlédli po novém předsedovi, ideálně mladém, jazykově disponovaném, pl-

ném sil a entuziasmu, pokud možno z Prahy nebo okolí.  

11) I. Navrátil připomíná, že v roce 2023 oslaví pobočka 50 let od svého založení (v roce 

1973), což by bylo nanejvýš vhodné náležitě oslavit.  

12) Roman Straka avizuje, že na konzervátorské konferenci 2023 už nebude hlavním orga-

nizátorem, nýbrž jen konzultantem. Konferenční sborník bude z finančních důvodů vy-

dáván formou e-knihy. Pro web spolku budou připraveny skeny obálek a obsahy jed-

notlivých svazků vydaných sborníků. 

13) Pokladník Roman Straka rovněž žádá, aby byl pro dobré zvládnutí konference místo něj 

určen některý člen organizačního výboru, který by si stále rostoucí účetní záležitosti 

kolem konference vzal na starost, hlavně kontrolu úhrad účastnických poplatků, pří-

pravu konceptů dokladů apod. Pokud by se nikdo takový nenašel, zvažme požádat ně-

koho, kdo by to udělal za úhradu s tím, že by tyto náklady byly zakalkulovány do výše 

účastnického poplatku.  

14) Příští výborová schůze se bude v případě potřeby konat před členskou schůzí. 

 

Zapsal: Ivo Navrátil 


