Výroční zpráva o činnosti Hradecké studentské sekce ČAS za rok 2017

Svou činnost v roce 2017 zahájila Hradecká studentská sekce ČAS (HSS ČAS) přednáškou o
švédském archivnictví, jíž proslovila Eliška Dubnová, naše bývalá členka, která v rámci projektu
Erasmus strávila dva měsíce v zimním semestru 2016 na pracovní stáži v Landsarkivet Visby ve
Švédsku. O své zážitky a zkušenosti se podělila se studenty dne 22. února 2017 a rozpovídala se nejen
o svých pracovních povinnostech, ale i o zajímavostech z fondů archivu ve Visby a života na Gotlandu.
Dále také pro představu přítomných porovnala české a švédské archivnictví a zmínila se i o úskalích
skandinávské paleografie. Na závěr jsme si poslechli gotlandskou hymnu a ochutnali speciality
skandinávské kuchyně, které tematicky připravily členky našeho výboru.
Březen se pak nesl ve znamení změn v osazenstvu vedení sekce na základě proběhnuvší tradiční
valné hromady HSS ČAS dne 8. března 2017. Výbor HSS ČAS byl zvolen v následujícím složení:
Kateřina Doležalová (předsedkyně), Eva Vodochodská (místopředsedkyně), Martina Volšanská
(pokladní), Andrea Jaklová (jednatelka) a Lucie Havlíčková (členka výboru). Revizní komise byla
obsazena v sestavě: Karolína Kejvalová (předsedkyně revizní komise), Marie Bláhová a Barbora
Bönschová (členky revizní komise).
Dne 4. dubna 2017 uspořádala sekce besedu na téma Toponomastika v praxi očima slovenského
studenta s Peterem Chlepkem, studentem ze slovenské Univerzity v Trnavě, který toho času studoval
v rámci projektu Erasmus na Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové. Peter nám přednášel o
svých zkušenostech, které nabyl při zpracovávání toponomastického projektu na své trnavské alma
mater.
V měsíci květnu jsme se vypravili na exkurzi do Litomyšle, kde nás uvítal a městem provedl náš
emeritní předseda Michal Severa. Pod jeho taktovkou a odborným výkladem jsme si prošli historické
centrum, navštívili Státní okresní archiv Svitavy se sídlem v Litomyšli, dále Portmoneum – Museum
Josefa Váchala, renesanční zámek, regionální muzeum s expozicí o městě a též nám byla dopřána i
ochutnávka litomyšlského piva – Bedřichovy jedenáctky. V dubnu roku 2017 uplynulo pět let od
založení naší HSS ČAS. Oslavu výročí jsme dlouho připravovali a nakonec uskutečnili dne 22. května.
Zahájení oslavy jsme pojali jako děkovné gesto směřované bývalým předsedům sekce za její vedení,
dále pak vedení Katedry pomocných věd historických a archivnictví FF UHK a děkanátu FF UHK za
podporu, kterou sekci věnovali a věnují. A protože se jednalo o „narozeniny“, nechyběl samozřejmě
ani narozeninový dort s naším logem.
Na oslavu zakončení letního semestru i celého akademického roku jsme 21. června uspořádali v
Šimkových sadech v Hradci Králové grilovačku. Celý večer probíhal ve veselé a uvolněné atmosféře, a
tak jsme se dobře naladěni rozešli na zasloužené letní prázdniny.

Po zahájení nového semestru se HSS ČAS rozhodla uskutečnit historicky první Seznamovák
archivářů, který se konal 31. října 2017 a který měl podpořit vzájemnost a spolupráci studentů a
akademiků napříč všemi ročníky. Přišli se pobavit jak studenti, tak akademičtí pracovníci katedry. Na
programu byl výborem režírovaný muzikál „Kterak se Lotrando učil archivářem“, jenž sklidil velký
úspěch. Následovalo pasování prváků bakalářských, magisterských i doktorských studijních
programů, při němž byli slavnostně přijati mezi archiváře, a to ve jménu sv. Vavřince a Dalimila,
patronů archivářů. Posledním bodem oficiálního programu se stal kvíz, jehož otázky se týkaly nejen
historie a archivnictví, ale také naší univerzity a města Hradce Králové. Každý účastník kvízu si odnesl
nějakou odměnu.
Abychom z širokého spektra naší působnosti zaštítili i odbornou stránku, vydali jsme se 28.
listopadu na exkurzi do Rychnova nad Kněžnou. V dopoledních hodinách jsme navštívili místní Státní
okresní archiv, kde jsme ve velmi přátelském duchu diskutovali s paní ředitelkou Lucií Morávkovou a
zdejšími archivářkami o nejrůznějších aspektech chodu archivu a života archiváře. Následně jsme si
prohlédli rozličné druhy pozoruhodných archiválií a prostory archivu. Odpoledne nás pak čekala ještě
prohlídka interiérů Kolowratského zámku a kostela Nejsvětější Trojice s kaplí Pražského Jezulátka a
Loretou.
Ostatně ani v roce 2018 nebudeme zahálet a už nyní plánujeme několik dalších zajímavých a
plodných akcí, z nichž můžeme jmenovat například exkurzi do dalšího archivu: tentokráte do SOkA
Ždár nad Sázavou, kde nás uvítá náš emeritní předseda Martin Janda. Do našeho repertoáru hodláme
zařadit i několik odborných přednášek a jiných událostí.
HSS ČAS se prezentuje na webu http://cesarch.cz/hsscas/; spravuje také facebookové stránky
https://www.facebook.com/hsscas/, které jí dopomáhají k propagaci a kde je možno dozvědět se
více o pořádaných i proběhnuvších akcích a získat další informace ohledně aktuální činnosti sekce.
Za HSS ČAS
Kateřina Doležalová

