Výroční zpráva o činnosti Pražské studentské sekce ČAS v roce 2017
Rok 2017 přinesl do Pražské studentské sekci České archivní společnosti nemalé změny, které lze
spojit především s výsledky volební valné hromady, jež se uskutečnila dne 5. dubnaa při níž se
obměnila značná část Výboru PSS ČAS. Po bok stávajících členů Kristýny Ansorgové, která nově
zaujala místo předsedy, a Pavlíny Fúrové, se tak přiřadili Jan Hanousek jako místopředseda, Lucie
Michelová na pozici pokladníka, a Marek Linhart.
Ještě před členskou schůzí proběhla 9. února beseda s pamětnicí, paní Boženou Ivanovou, která
prošla paradesantním výcvikem na východní frontě. S besedou bylo spojeno také slavnostní otevření
dlouho připravované Knihovny Josefa Matouška.
Nový Výbor z velké části navázal na dosavadní koncept a program činnostia k únorové beseděpřipojil
ve spolupráci se členy i externisty další volnočasové aktivity.Již 8. dubna se Pražská studentská sekce
vydala pod vedením bývalého místopředsedy Jiřího Smrže na výstavu Řemesla v pořádku na zámek
ve Ctěnicích, kde je možné zhlédnout nejkrásnější dochované předměty, které pro svou potřebu a
prezentaci pořizovaly pražské cechy.
O necelý měsíc později, 6. května, jsme se vypravili Po stopách Silver A do Pardubic. Výletem nás
provázel podrobný výkladMirky Breburdovéo osudech parašutistů Jiřího Potůčka, Josefa Valčíka a
Alfréda Bartoše, ale také o jejich spolupracovnících a dalších obyvatelích města Pardubic i okolí, kteří
padli za oběť represím během Heydrichiády. Tento jarní výlet byl zakončen posezením v pražské
restauraci Kulový Blesk a tradičním „zápitem“ letního semestru.
Červnový program byl spojen s dalším z rozhodnutí jarní členské schůze, a to s adopcí hrobu Gustava
Friedricha, profesora pomocných věd historických na Karlově univerzitě. Na základě dohody
s kolegyní Eliškou Havlovou (roz. Charvátovou), která adopci finančně zaštítila, jsme se zavázali
pečovat o hrob G. Friedricha a připomínat sijeho památku. V souvislosti s tím proběhl 1. června pietní
akt k výročí Friedrichova narození, na kterém nám Jan Hanousek představil detaily z Friedrichova
dětství a mládí. Při této příležitosti jsme se zastavili také u hrobu docenta Josefa Matouška, který leží
na témže hřbitově.
Neboť naším cílem nejsou jen aktivity vzdělávací, ale také odpočinkové, v průběhu letních prázdnin
vyrazili otrlí členové PSS ČAS za dobrodružstvím. Víkendový výlet ve dnech 21. až 23. července do
České Kamenice naplánovala Pavlína Fúrová, byl především turisticky laděný a směřoval za krásami
Lužických hor, Českého středohoří a Labských pískovců. Nechybělo ale ani objevování podzemních
chodeb bývalé nacistické továrny Rabštejn, kde jsme si ověřili, že archiváři se nezaleknou žádné
výzvy, ani když jde o prolézání temných opuštěných chodeb a obřích nádrží na pohonné hmoty.
Na začátku září se také uskutečnil dlouho očekávaný výlet do Šumperka a Velkých Losin v režii Elišky
Vávrové. Neopomněli jsme navštívit kolegy archiváře v SOkA Šumperk, kteří nás přivítali velmi
přátelsky a ukázali nám poklady místního archivu. Zhlédli jsme také expozici o čarodějnických
procesech a ve velkolosinské papírně prozkoumali tradiční výrobu papíru.
V říjnu jsme zorganizovali výlety hned dva. První, zaměřený na seznamování s novými studenty
archivnictví na FF UK, vedl naše kroky do pražské zeleně – malebných koutů Prokopského údolí a
k tzv. Pražskému Semmeringu. Druhý pakve dnech 21. až22. října směřoval za největšími poklady
Moravského zemského archivu a za poznáním města Brna. S jeho přípravami nám ve velké míře
pomohl dr. Karel Maráz, který nás provedl městem, zatímco v archivu se nás ujal doc. Bohumír
Smutný, oběma patří velký dík.

Listopad byl ve znamení podzimní členské schůze a tradičního pietního aktu 17. listopadupojatého
letos méně tradičně. Oproti obvyklému programu spojenému s listopadovými událostmi roku 1939
nás letos čekala podrobná prohlídka hřbitova na Malvazinkách a seznámení s největšími osobnostmi,
zvláště archiváři a historiky, ale také politiky či literáty, kteří jsou zde pochováni. Nechybělo
recitování básní Jiřího Karáska ze Lvovic či Karla Egona Eberta, ani zastavení u hrobů Gustava
Friedricha a Josefa Matouška, kde jsme položili věnec a zapálili svíčky k uctění jejich památky.
Na 1. prosinec připadla návštěva vernisáže Hradního fotoarchivu v rámci výstavy Fenomén Masaryk
v Nové budově Národního muzea.A na závěr úspěšného a nabitého programu akcí PSS ČAS nechyběl
ani vánoční večírek Katedry pomocných věd historických a archivního studia, který byl letos snad
trochu komornější než v předchozích letech, o to více se ale zúčastněným líbil…

Kromě volnočasových aktivit pro členy i veřejnost jsme letos nezapomněli ani na události související
s činností katedry, ať už míníme spoluúčast na Dni otevřených dveří FF UK, tak zvláště také
informační a seznamovací den pro studenty prvního ročníku, který se uskutečnil 22. září již tradičním
programem zčásti oficiálním, zčásti především seznamovacím, včetně večerního posezení se členy
PSS ČAS.
Nadále pokračujeme také v dlouhodobých projektech od „státnicového“ cateringu po vedení
neoficiálních facebookových stránek Katedry archivnictví a PVH na FF UK, a zvláště díky horlivé
činnosti Elišky Vávrové se daří rozvíjet projekt WikiSofie, kde postupně vznikají elektronická skripta
pro obor Archivnictví a PVH. Naopak se nám prozatím nepodařilo realizovat projekt prezentace oboru
archivnictví a PVH na středních školách, který bude vyžadovat složitější přípravu a zapojení většího
množství členů. Na druhou stranu stále rozvíjíme webové stránky PSS ČAS, na kterých jsou vedle
zpráv z výletů a akcí PSS ČAS nově publikovány také rozhovory se studenty a absolventy, a v nejbližší
době by měl přibýt také další obsah s užitečnými informacemi pro studenty oboruArchivnictví a PVH.

V následujícím roce se chystáme nadále pokračovat v bohaté činnosti, prohlubovat vztahy a
spolupráci s Katedrou archivnictví a PVH, a zvláště pak v souvislosti s naším novým posláním v péči o
hrob Gustava Friedricha připomínat jeho památku, a též památku doc. Josefa Matouška.

Na závěr několik souhrnných čísel. Členská základna PSS ČAS čítala k 1. 1. 2018 přesně 30 řádných
členů a 10 příznivců.Za rok 2017 se nám podařilo uspořádat 6 výletů a exkurzí, 2 pietní akty a též 2
úklidové brigády na hrobech na Malvazinkách, 1 besedu a další události spojené s činností Katedry
archivnictví a PVH. Průměrně se našich akcí účastní kolem 8 lidí, a na jejich organizaci se podílejí
nejen členové, ale také naši příznivci a širší okolí. Zde bychom tedy rádi poděkovali všem, kteří
přispěli svým úsilím k tomu, co jsme za rok 2017 dokázali.

Za Pražskou studentskou sekci České archivní společnosti
Kristýna Ansorgová

