Zápis
z Valné hromady ČGHSP ze dne 23. března 2002
Místo konání: přednášková místnost, Ústav pro zemědělské a potravinářské
informace, Slezská 7, Praha 2 – Vinohrady.
Přítomno: 99 členů a 2 hosté
Paní Filoména Jičínská zahájila Valnou hromadu v 10,10 hodin a přivítala všechny přítomné.
Účastníci VH schválili:
1/ program Valné hromady (všemi hlasy)
2/ zapisovatelku p. Helenu Voldánovou (většinou hlasů, 1 zdržel)
3/ volební komisi ve složení: předseda Karel Dub (většinou hlasů, 1 zdržel), členové: Jiří
Štemberk, Antonín Kondrys (většinou hlasů, 2 zdrželi)
4/ volbu Správního výboru aklamací (všemi hlasy)
5/ návrhovou komisi ve složení: předseda Ing. Jiří Řezníček (většinou hlasů, 1 zdržel), členové
Petra Pánková, Ing. Martin Slaboch (většinou hlasů, 2 zdrželi)
Předseda ČGHSP PhDr. Jan Podhola přednesl zprávu o činnosti a hospodaření ČGHSP
za rok 2001 a celé volební období (viz příloha). Dále přednesl zprávu Revizní komise Ing. Milan
Špirakus (viz příloha).
Diskuse:
1/ Pan Petr Kroužek poděkoval za výbornou práci SV a za zpracované velmi přínosné seznamy
bádaných příjmení a lokalit i seznam publikací naší knihovny. Pro další vylepšení navrhuje
Redakční radě zveřejnit další materiály z knihovny jako v GHL, tak i na internetových stránkách.
Vyzval členy k publikování a zveřejnění svých prací. Propaguje plně využít pro informovanost
internetové stránky.
2/ Pan Bohumír Kurz informoval o předložené písemné zprávě o práci PC skupiny a dále o
programu BK6. Tento program byl počeštěn a předán řadě členů k ověřování, jejichž připomínky
byly zpracovány. Současně byla vypracována uživatelská příručka, která bude zveřejněna do
konce dubna v Rádci č. 5 na internetové stránce spolu s programem. Vyslovil požadavek na
účast člena PC skupiny ve Správním výboru a v Redakční radě.
3/ Pan Rudolf Melichar pochválil stoupající úroveň našeho časopisu a hlavně soupis bádáných
příjmení, informace o zákonu o matrikách, spolupráci se Slovenskou společností, soupis
publikací naší knihovny. Připomínal, že by doplnil do seznamu ještě časové období. Nezapomněl
zavzpomínat jak mu rodopisná práce přispívá k dlouholetosti. Upozornil na to, že konání kurzu
pro pokročilé jen jednou za dva roky je málo a že by se měla dopracovat kronika společnosti.
4/ Pan Jan Podhola nejdříve přednesl připomínky k jednotlivým vystoupením v diskusi. Další
publikování starších zpracovaných materiálů z knihovny je připraveno a je na toto upozorněno
v úvodu prvního vydání Malé rodopisné knižnice. Dále se vyjádřil k rozšíření počtu členů SV,
které nedoporučuje, jelikož v dřívějších dobách při velkém počtu členů nebyl SV funkční.
Navrhuje proto pravidelné pozvání zástupců této skupiny na zasedání SV. K diskusi pana
Melichara pan Podhola doplnil, že zpracování údajů z dotazníkové akce bylo problémové a proto
bylo celkové zpracování rozděleno takto. K pořádání kurzu vysvětlil, že nový způsob a časový
rozvrh pořádní kurzu zkrátil velkou časovou pauzu mezi jednotlivými kurzy. Pokud bude velký
počet posluchačů bude kurz uspořádán každý rok. Na vypracování kroniky společnosti se stále
pracuje. Avšak některé období bylo těžké zpracovat, vzhledem k nedostupnosti materiálů, které
byly v soukromých sbírkách namísto v archivu společnosti. Také připomněl, že každá fyzická i
duševní činnost prodlužuje věk a srdečně popřál k životnímu jubileu panu Melicharovi.

Dále přednesl návrh o zvýšení členských příspěvků na rok 2003, který byl většinou hlasů
odsouhlasen (1 člen se zdržel) viz příloha.

Po ukončení diskuse byla vyhlášena přestávka, která byla tradičně obohacena o prodej našich
publikací. Po přestávce pokračovala VH návrhem na ocenění a to uznání za práci pro ČGHSP
pro pana Jiřího Palečka a čestné členství pro pani Miladu Čejpovou, které bylo jednomyslně
přijato. Ocenění předal předseda Jan Podhola.
Slova se ujal předseda volební komise pan Karel Dub a seznámil členy s kandidátkou SV a
způsobem volby. Jelikož nebylo protinávrhu či doplnění došlo k přímé volbě. Předseda J.
Podhola byl zvolen většinou hlasů, 1 se zdržel. Místopředseda M. Starý byl zvolen většinou
hlasů, 1 se zdržel. Druhý místopředseda A. Stara byl zvolen většinou hlasů, jeden se zdržel.
Členové SV: V. Hásek, A. Drozd, H. Voldánová, F. Jičínská, K. Lipoldová byly zvoleny
většinou hlasů, 5 členů se zdrželo. Předseda revizní komise M. Špirakus byl zvolen většinou
hlasů, 1 se zdržel. Členové revizní komise: B. Čádová, A. Pilátová byly zvoleny většinou hlasů,
2 se zdrželi. Tímto byl Správní výbor zvolen. Pan Dub ukončil volbu a popřál nově zvolenému
Správnímu výboru mnoho úspěchů v práci.
Předseda pan Jan Podhola přednesl návrh plánu práce a plánu hospodaření na rok 2002 (viz
příloha). Poté předseda návrhové komise pan Jiří Řezníček přednesl Návrh usnesení Valné
hromady, jež byl jednohlasně odsouhlasen v této podobě:
Valná hromada ČGHSP
a) souhlasila po projednání s přednesenou zprávou Správního výboru o činnosti a hospodaření
ČGHSP za rok 2001 a celé volební období
b) souhlasila po projednání s přednesenou zprávou revizní komise o činnosti a hospodaření
ČGHSP za rok 2001 a celé volební období
c) schválila návrh rozpočtu na rok 2002
Celkový příjem:
272 tis. Kč
z toho:
148 tis. Kč členské příspěvky jednotlivců
25 tis. Kč členské příspěvky organizací
60 tis. Kč publikace
30 tis. Kč kurzovné
5 tis. Kč poštovné
4 tis. Kč ostatní
Celkové výdaje:
z toho:

Ztráta

:

305 tis. Kč
65 tis. Kč GHL
17 tis. Kč poštovné
60 tis. Kč sborník Nečtiny
100 tis. Kč učební texty
40 tis. Kč nájemné
10 tis. Kč knihovna
10 tis. Kč balné
8 tis. Kč poplatky
5 tis. Kč propagace
33 tis. Kč

d) rozhodla o výši členských příspěvků na rok 2003
zápisné (zůstává ve stejné výši)
30,- Kč
nevýdělečně činný člen (zvýšení o 30 Kč)
170,- Kč
výdělečně činný člen (zvýšení o 20 Kč)
300,- Kč
organizace (zůstává ve stejné výši)
350,- Kč
zahraniční členové
35 USD nebo 20 €
e) ukládá Správnímu výboru plnit úkoly dle předloženého plánu práce
Na úseku organizačním:
1. Vypracovat plán vydavatelské činnosti tj. příruček, rodopisné knihovny a badatelských
pomůcek
2. Iniciovat a ve spolupráci s MGHSP a SGHSP připravit setkání genealogů a heraldiků
3. 4x ročně zpřístupnit kancelář a knihovnu pro mimopražské členy
Na úseku činnosti:
4. Dokončit vyhodnocení dotazníkové akce (část PC a genealogické programy), zveřejnit
adresář členů, kteří vyslovili souhlas
5. Uspořádat kurzy pro začínající a pokročilé rodopisce
6. Vydat učební texty ke kurzům pro začínající a pokročilé rodopisce
7. Uspořádat kurz pro uživatele PC a genealogických programů
8. Realizovat pomoc pobočkám podle vypracovaného programu
9. Realizovat dvě výstavy zaměřené na propagaci genealogie a heraldiky
10. Nadále pořádat Střdečníčky
11. Pokračovat v práci na Soupisu genealogické a heraldické literatury
12. Doplňovat knižní fond knihovny
13. Dokončit ohodnocení knižního fondu
14. Pokračovat na práci Dějiny ČGHSP
f) souhlasila s udělením ocenění Česné členství paní Miladě Čejpové
g) souhlasila s udělením ocenění Uznání za práci pro Společnost panu Jiřímu Palečkovi
h) zvolila členy Správního výboru
předseda PhDr. Jan Podhola
1. místopředseda Mgr. Marek Starý
2. místopředseda Ing. Alois Stara
členové: Ing. Václav Hásek
Ing. Arnošt Drozd
Helena Voldánová
Filoména Jičínská
Ing. Květa Lipoldová
předseda revizní komise Ing. Milan Špirakus
členové revizní komise Blanka Čádová, Alena Pilátová
Valná hromada ČGHSP byla ukončena ve 12,50 hodin a následovalo dle pozvánky
setkání genealogů a heraldiků.
Zapsala: Helena Voldánová

