Zápis
Valná hromada ČGHSP ze dne 26. 2 . 2000
Místo konání: zasedací síň, Vysočanská radnice, Sokolovská 14, Praha 9
Přítomno: 131 členů ČGHSP a 2 hosté
Zahájení a vedení Valné hromady se ujal pan Ing. Václav Hásek. Všemi hlasy bylo
schváleno: 1/ program Valné hromady
2/ zapisovatelka VH p. Voldánová
3/ volební komise: Jiří Řezníček – předseda, p. Jakl, p. Bobková
4/ návrhová komise: Jiří Jelen – předseda, p. Jouda, p. Šrůta
Předseda Společnosti pan PhDr. Jan Podhola přednesl zprávu o činnosti a hospodaření
ČGHSP za rok 1999 a zprávu o řešení požadavku na finanční ohodnocení členů
ediční komise. (viz příloha)
Dále následovala zpráva Revizní komise, kterou přednesl předseda RK pan
Ing. Karel Čipera. (viz příloha)
Diskuse k předneseným zprávám:
1/ p. Lutonský (viz příloha)
2/ p. Mareš – distancuje se od jednání p. Lutonského
3/ p. Melichar (viz příloha)
4/ p. Hásek – reaguje na připomínku p. Melichara k průběhu kurzu a
prezentaci společnosti
5/ p. Podhola – reaguje na příspěvek p. Lutonského, že:
SV nesouhlasil s nákupem publikací u firmy Rengier,
protože publikace byly ještě na skladě, přesto p. Lutonský
nechal proplatit fakturu. Vydávaná řada publikací s názvem
Vademecum není majetkem soukromé osoby, ale majetkem
naší Společnosti a také ČGHSP odpovídá za jejich obsah.
Nátisk získaný z tiskárny ARPA je totožný z vydanou
publikací p. Lutonského.
6/ p. Podhola - přednesl příspěvek o stěhování ČGHSP a navrhl zakoupit
nebytový prostor a finanční částku získat mimořádným
členským příspěvkem (viz příloha)
7/ p. Forman – Navrhl pořizovat záznamy novější formou audio-video, dojednat
pro naše přednášky sál v Národní muzeu, požádat o pomoc
při získávání nebytového prostoru Ministerstvo kultury a
zahraničních věcí, vytvořit podmínky pro spolupráci
s cestovními agenturami, jejíž klienty jsou krajané zajímající se
o své předky.

8/ p. Starý - Vystoupil s výzvou k členům, aby přispěli články do GH – listů.
Vysvětlil k připomínce, že dopisy a články ke sporu s p. Lutonským
jsou společnou prací Správního výboru a ne jednotlivce.
Dále vysvětlil smlouvu o autorských právech.
9/ p. Bobková – Ve svém příspěvku požádala o lepší spolupráci pro pobočku
v Děčíně (zapůjčení příruček, seznam členů, otevření kanceláře
ČGHSP v sobotu). Dále nás informovala o předávání matrik
z Městského úřadu do archivu a o připravovaném archivním
zákonu. Navrhuje, aby se Společnost zapojila do jednání.
10/ p. Kulle – Připomněl, že prezentace naší společnosti by se měla začít
i na školách, kde by se získali budoucí zájemci o tento obor.
Dále nabídl článek a přednášku pro Středečník.
11/ p. Mareš – Vysvětlil práci při přípravě publikace a upozornil na několik
výrazů ve slovníku, které nemají nic společného s genealogií.
12/ p. Hrabák – Navrhl, aby Společnost usilovala o přístupnost matrik.
13/ p. Rozhoň - Reaguje na přípomínku o ceně publikací v příspěvku p. Lutonského.
Stanovená cena není vysoká, je třeba počítat s dlouhodobým
prodejem. Navrhuje spolupracovat i s dalšími organizacemi
podobného zaměření.
14/ p. Srp – Navrhuje uveřejnit adresy poboček a prohloubit spolupráci s krajany.
15/ p. Ouhlík – Podporuje návrh zakoupení vlastního nebytového prostoru.
I dalšími hlasy s pléna vyjadřují členové zájem o zakoupení nebytového prostoru a
dořešit tuto možnost na mimořádné valné hromadě.
Dalším bodem jednání byla doplňující volba členů Správního výboru a Revizní komise.
Volební komise přednesla výsledek hlasování:
p. Stara Alois – 2. místopředseda, člen SV pro spolupráci s pobočkami
zvolen všemi hlasy, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti
p. Voldánová Helena – jednatelka
p. Jičínská Filoména – členka SV (vedoucí Středečníků a expedice časopisu)
zvoleny všemi hlasy, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti
p. Špirakus Milan – předseda Revizní komise
1 člen se zdržel, odsouhlasen většinou, nikdo nebyl proti
p. Čipera Karel – člen Revizní komise
zvolen všemi hlasy, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti
Všemi hlasy bylo odsouhlaseno udělení čestného členství (p. Honcová,
p. Procházka, p. Brož) a udělení uznání za práci pro Společnost (p. Hásek,
p. Čejpová, p. Šubrtová, p. Kurz, p. Sloup, p. Filip, p. Biskup).
Tyto ocenění slavnostně předal předseda ČGHSP pan PhDr. Jan Podhola.

Předseda Společnosti přednesl návrh plánu práce a rozpočtu pro rok 2000,
který byl odsouhlasen všemi hlasy. (viz příloha)
Předseda návrhové komise p. Jelen přednesl návrh usnesení Valné hromady:
a/ Valná hromada souhlasí po projednání s přednesenou zprávou Správního výboru
o činnost a hospodaření ČGHSP za rok 1999
b/ VH souhlasí pro projednání se zprávou Revizní komise o činnosti a hospodaření
ČGHSP za rok 1999
c/ VH schvaluje návrh rozpočtu na rok 2000
celkový příjem: 347 tis. Kč
z toho: 150 tis. Kč členské příspěvky jednotlivců
25 tis. Kč členské příspěvky organizací
150 tis. Kč publikace
16 tis. Kč kurzovné
6 tis. Kč ostatní
celkové výdaje: 322 tis. Kč
z toho: 9 tis. Kč poštovné
20 tis. Kč knihovna
230 tis. Kč publikace
34 tis. Kč nájemné
29 tis. Kč ostatní (kancel. potřeby, telefon, bankovní poplatky, at.)
přebytek: 25 tis. Kč
d/ VH schvaluje, že výše členských příspěvků na rok 2001 zůstane zachována:
zápisné v ČR a SR
30,- Kč
studenti a nevýdělečně činní důchodci v ČR a SR
120,-Kč
výdělečně činní členové v ČR a SR
270,- Kč
organizace v ČR a SR
350,- Kč
členové z Evropy
35 DEM
členové ze zámoří
35 USD
e/ VH uložila Správnímu výboru plnit úkoly dle předloženého plánu práce:
Na úseku organizačním:
1/ Zavést evidenci majetku a skladového hospodářství (publikací) na počítač.
2/ Vypracovat organizační propojení mezi členy podílejícími se na evidenci
a distribuci publikací s výslednou kontrolou úhrad.

3/ Provést kontrolu úhrad členských příspěvků za rok 2000 a kontrolu
neuhrazených publikací.
4/ Vypracovat a realizovat program na úseku poboček (zakládání, spolupráce,
pomoc).
5/ Navázat kontakt s AS MV a Okresními archivy a muzei.
6/ Dokončit práce na nové koncepci GH- listů.
7/ 2x ročně zpřístupnit kancelář a knihovnu pro mimopražské členy.
8/ Usilovat o vlastní prostory.
Na úseku činnosti:
9/ Vydat publikaci Základy genealogie I. díl
10/ Vydat tiskem soupis knižního fondu Společnosti
11/ Připravit, realizovat a vyhodnotit akci se záměrem analyzovat badatelský
zájem členů a jeho stadium
12/ Uspořádat kurz pro začínající a pokročilé rodopisce, využít audiovizuálních
pomůcek
13/ Realizovat pomoc pobočkám podle vypracovaného programu
14/ Nadále pořádat Středečníky
15/ Zahájit práce na Lexikonu výrazů
16/ Zahájit práce na Soupisu genealogické a heraldické literatury
17/ Doplňovat knižní fond knihovny
18/ Vytřídit mg. nahrávky a zajistit u nevyhovujících nové náhrání
f/ VH v doplňujících volbách zvolila členy Správního výboru:
2. místopředsedu Ing. Staru Aloise
členku Jičínskou Filoménu
jednatelku Voldánovou Helenu
g/ VH v doplňujících volbách zvolila členy revizní komise:
předsedu Ing. Špirakuse Milana
člena Ing. Čiperu Karla
h/ VH odsouhlasila udělení „čestného členství“ pro Jaroslavu Honcovou,
Vladislava Brože, Ladislava Procházku.
ch/ VH odsouhlasila udělení „uznání za práci pro Společnost“ pro Václava Háska,
Miladu Čejpovou, Tomáše Biskupa, Jiřího Filipa, Bohumíra Kruze, Bohumila
Sloupa, Vlastu Šubrtovou.

Zapsala: Helena Voldánová 26. 2. 2000

