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ZPRÁVA ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY
MÍSTO: Mnichov, Spolková republika Německo
ÚČEL CESTY: vernisáž výstavy Obchodování v srdci Evropy a bádání v Bavorském
Hlavním státním archivu
ÚČASTNÍCI CESTY: PhDr. Eva Drašarová, CSc., PhDr. Zdeňka Kokošková, PhDr.
Pavel Dufek, Ph.D., Mgr. František Frňka
ZPRÁVU PODÁVÁ: PhDr. Pavel Dufek, Ph.D.
NAVŠTÍVENÉ INSTITUCE: Bavorský hlavní státní archiv, Generální ředitelství
bavorských státních archivů
TRVÁNÍ CESTY: 4.–6. prosince 2018
DATUM VYHOTOVENÍ: 28. prosince 2018
SCHVALUJE: PhDr. Eva Drašarová, CSc., ředitelka Národního archivu
podepsáno elektronicky

Při odpovědi uvádějte, prosím, naši značku.
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TEXT ZPRÁVY ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY

ČÁST VŠEOBECNÁ:
Cesta byla zahájena odjezdem služebním automobilem od budovy Národního archivu 4.
prosince 2018 v 8.55 hod., státní hranice byly překročeny v 11.55 hod. a cíle – Bavorského
hlavního státního archivu bylo dosaženo téhož dne v 14.15 hod. Účastníci zahraniční pracovní
cesty byli ubytováni nedaleko archivu v hotelu Antares v Amalienstrasse.
Návrat zpět byl zahájen odjezdem služebního vozu od budovy Bavorského hlavního
státního archivu v Mnichově 6. prosince 2018 v 12.15 hod., státní hranice byly překročeny
v 14,40 hod. a celá zahraniční pracovní cesta byla ukončena příjezdem do budovy Národního
archivu 6. prosince 2018 v 18.10 hod.

ČÁST ODBORNÁ :
Po příjezdu k budově Bavorského hlavního státního archivu byly přeneseny roll-upy
německé verze výstavy Obchodování v srdci Evropy a následně byly Pavlem Dufkem a Františkem
Frňkou s pomocí pracovníků Bavorského hlavního státního archivu pod vedením Elisabethy
Weinbergerové rozmístěny tak, aby věcně a časově na sebe navazovaly a zároveň souzněly
s výstavními vitrínami, v nichž byly umístěny originální archivní materiály Bavorského hlavního
státního archivu. Současně bylo také předáno pracovníků Bavorského hlavního státního archivu
několik desítek kusů doprovodné publikace k distribuci. Následně byly probrány technické
náležitosti vernisáže výstavy. Pavel Dufek také probral s rodilým mluvčím znění své přednášky.
Nazítří - 5. prosince – byly dokončeny spolu s pracovníky Bavorského hlavního státního
archivu, především Dr. Johannesem Moosdiele-Hitzlerem a Elisabethou Weinbergerovou, přípravy
pro vernisáž výstavy. Vernisáž byla zahájena generální ředitelkou Bavorských státních archivů Dr.
Margit Ksoll-Marcon v 11.00 hod. Dr. Margit Ksoll-Marcon a PhDr. Eva Drašarová, CSc. při ní
pronesly projevy o vzniku výstavy a doprovodné publikace i o vzájemné spolupráci archivů při
jejich realizac. O bavorsko-českých hospodářských vztazích v současnosti pohovořil politický a
obchodní konzul ČR v Mnichově Mgr. Jan Kreuter a o tradicích a vývoji těchto vztahů ve 20. století
a i v dobách dávnějších přednesli krátké přednášky PhDr. Pavel Dufek, Ph.D. a Dr. Johannes
Moosdiele-Hitzler. Poté byla výstava za bohaté účasti odborné i laické veřejnosti prohlášena za
zahájenou. V průběhu následujících dvou hodiny odpovídali Pavel Dufek a František Frňka na
mnohé dotazy návštěvníků výstavy z řad odborníků i laiků týkající se jak jejího tématu, tak jejího
zpracování.
Výstava bude v Bavorském hlavním státnm archivu představena do počátku února 2019.
Po dobu pobytu studovala další účastnice ZPC PhDr. Zdeňka Kokošková některé předem
objednané spisy z fondů Bayerischer Reichstatthalter, Ministerium des Innern und
Staatskommission für Bayer. Verdienstorden, které sloužily k dokončení prací na Slovníku
představitelů okupační správy v protektorátu – část oberlandráti. Současně PhDr. Eva Drašarová
se zaměřila na konzultace a průzkum pozůstalostí německých politiků z Čech k edici k českoněmeckému vyrovnání v Čechách na sklonku habsburské monarchie.
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