Profesní životopisy vedení KTN
Bohdan Roule, ředitel
Státní tiskárna, Tiskařské závody (změna názvu od roku 1981)
reprodukční grafik (1974 – 1980)
mistr chemigrafie (1981 – 1983)
samostatný referent technického rozvoje (1984 – 1986)
Slepecká tiskárna a knihovna, Knihovna a tiskárna pro nevidomé (změna názvu od roku 1991)
vedoucí výrobního oddělení (1986 – 1990)
vedoucí výrobně-technického úseku (1991 – 1995)
ředitel (1995 – trvá)

Ing. Milan Košťál, vedoucí ekonomického úseku
Pozemní stavby Brno
referent zásobování (1980 – 1981)
Čokoládovny Orion
plánovač (1981 – 1982)
Státní správa
-

plánovač (1982 – 1993)

Kulturní dům JZM – Mlejn
ekonom (1993 – 1994)
UPM Praha
-

ekonom (1994 – 2014)

KTN
-

ekonom (2014 – trvá)

Mgr. Briana Čechová Ph.D., vedoucí úseku knihovny
Národní filmový archiv
-

filmová historička/ kurátorka sbírkových fondů (1995 – 2018)
vedoucí oddělení kurátorů (2000 – 2017)
publikační činnost v periodikách Literární noviny, Cinepur, Film a doba, A2, Iluminace, Kino-ikon,
Dějiny a současnost (1993 – trvá)

Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana
-

vedoucí úseku knihovny (2018 – trvá)

Jan Zahradník, vedoucí zvukového úseku
FS Barrandov
– technik filmových studií (1982 – 1987)
Supraphon s. p.
– technik nahrávacích studií (1987 – 1991)
OSVČ
– (1992 – 2003)
KTN K. E. Macana
– zvukař (2003 – 2006)
– vedoucí ZÚ (2006 – trvá)

Michal Sudík, vedoucí výrobně-technického úseku
Terplan – Státní ústav pro územní plánování
-

konstruktér (1982 - 1986)

ČKD TATRA Smíchov
-

výtvarník v propagaci (1987 - 1988)

Terplan – Státní ústav pro územní plánování
-

redakční grafik (1988 – 1991)

-

výtvarník (1991 – 1996)

KTN

OFSETA PLUS, s.r.o.
-

ředitel nakladatelství (1996 - 2000)

HELMA, v.o.s., Helma Tisk, s.r.o.
-

technolog, dispečer výroby (2000 - 2001)
vedoucí střediska technologie (2001 - 2010)

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
-

obchodní zástupce (2010 - 2014)
manažer obchodních projektů (2015 - 2016)

-

Vedoucí výrobně technického úseku (2016 - trvá)

KTN

