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Jana Faltová a Martin Slaboch

Valná hromada se konala v sobotu 16. března 2019 od 10.00 hod. v sále sboru Českobratrské
církve evangelické v Praze na Vinohradech, v Korunní ulici čp. 60. Přítomno bylo dle podpisů
v prezenčních listinách 61 členů. Valnou hromadu řídil pan místopředseda Tomáš Krůta. 

Na  začátku  jednání  přednesl  p.  T.  Krůta  program  valné  hromady,  který  byl
jednohlasně  schválen.  Zapisovatelkou  byla  zvolena  Jana  Faltová.  Byla  zvolena  návrhová
komise ve složení Ing. Jiří Řezníček, předseda, (52 pro, 1 se zdržel) a Zdenka Bláhová (53
pro). 

Zpráva předsedy Martina Slabocha o činnosti za rok 2018

Vážené členky a vážení členové,
vítám Vás všechny na valné hromadě ČGHSP a děkuji Vám, že jste dnes na valnou hromadu
do Prahy na Vinohrady přijeli.  Před několika dny, 5. března 2019, jsme si připomněli  50.
výročí  založení  GHS.  Naši  předchůdci  založili  společnost  nedaleko  od  nás,  v Národním
muzeu  na Václavském náměstí.  Výročí  jsme přímo ve výroční  den  5.  března  připomněli
veřejnosti  v České  televizi,  v  Českém rozhlase  a  deníku  Metro.  ČTK vydala  v tento  den
zprávu o naší společnosti, kterou převzalo několik médií. 

O  vyřízení  omluvy  na  dnešní  valné  hromadě  mě  požádali:  Tereza  Dvořáková,
předsedkyně  naší  pobočky  v Táboře  (má  chřipku),  předseda  kontrolní  komise  Ing.  Milan
Špirakus (je po operaci v lázních) a z důvodu nemoci členka výboru Helena Voldánová.

Vyřídit  mám  pozdrav  paní  Libuše  Melicharové,  dcery  nestora  českých  genealogů
Rudolfa Melichara, která žije v Itálii a při svých návštěvách Čech se mi vždy ozývá a zajímá
se, jak se daří ČGHSP. 

V České republice  zažíváme v posledním období  velký  zájem o genealogii  a  jsem
přesvědčen, že je to i zásluhou naší zájmové společnosti. Rok 2018 přinesl našemu spolku
mnoho událostí, jak naplánovaných, tak nečekaných. Těšit nás může narůstající počet členů,
vydání  čtyř  čísel  časopisu,  vyrovnané hospodaření,  kdy se roční  obrat  pohybuje kolem 1
milionu Kč, výstavy po naší republice, obsazenost kurzů a spokojenost absolventů s nimi,
nebo spolková knihovna s více než 11 200 svazky.

Činnost správního výboru
Členové správního výboru se scházeli ke schůzím po celý rok, většinou každé 3 týdny. Schůzí
se zúčastňoval pravidelně rovněž předseda kontrolní komise Ing. Milan Špirakus. 

Členové  výboru  zajišťovali  pravidelné  pondělní  služby  v  kanceláři,  které  byly
zajištěny 1× měsíčně od 15 do 19 hodin. Na těchto 10 pondělních služeb přicházelo průměrně
kolem  5  návštěvníků  s různými  žádostmi.  Abychom  měli  naše  účetnictví  v  naprostém
pořádku,  vede  ho  od  1.  ledna  2017  účetní  firma  Ekonomik  s.r.o.,  se  sídlem  v  Praze-
Stodůlkách.



Členství
V roce 2018 bylo přijato 61 nových členů, v předchozím roce to bylo 43 členů. Během roku 7
členů zemřelo, 15 členů ukončilo členství na vlastní žádost a 12 neplatičům bylo ukončeno
členství z důvodu neuhrazení členského příspěvku. Výrazně se zvyšuje mezi nově přijatými
členy podíl žen. Celkový počet členů ke konci roku byl 941 individuálních a 127 organizací. 

Korespondence
V průběhu roku 2018 došlo na naši adresu 170 fyzických dopisů nejrůznějšího obsahu, ale
nejčastěji faktur,  odborných  heraldických  i  genealogických  dotazů,  členských  přihlášek,
oznámení změny adresy a také časopisů a knih zaslaných do knihovny. 

V době internetu se převážná část korespondence odehrává v elektronické poště, kdy
za celý rok došlo 2275 e-mailových zpráv s různými dotazy, přáními, objednávkami knih a
kurzů. 

Na všechny e-mailové zprávy je většinou téhož dne odpovídáno. Pouze složitější 
dotazy si vyžádají na vypracování náležité odpovědi několik dní, zejména prosby na určení 
erbů. Poděkování za pomoc s heraldickými dotazy zasluhují naši členové: Stanislav Kasík, 
Anton Malinovský a Jan Oulík. 

Knihovna
Po celý rok probíhal provoz knihovny dle plánu a služby zajišťovala knihovnice Jana Faltová.
Každé  první  úterý  v  měsíci  (kromě letních  prázdnin)  bylo  otevřeno  od 15  do 19  hodin.
Přibývá návštěvníků knihovny, kteří si půjčují publikace domů – absenčně. V průběhu roku
byly nakoupeny knihy za 21 tisíc korun. Knihy jsou zakupovány na návrh členů společnosti,
výboru a výběrem knihovnice. Bylo zapsáno také hodně darů, za které členům společnosti
děkujeme.  Do  katalogu  bylo  v  minulém  roce  vloženo  téměř  400  knih  z  různých  oborů
týkajících  se  naší  činnosti.  Knihy  jsou  od  zakoupení  do  měsíce  k  dispozici  badatelům k
vypůjčení.  Novinky jsou po určitou  dobu vystaveny  na  stole,  aby se  v  nich  čtenáři  lépe
orientovali. Celkový počet svazků knihovny byl ke konci roku 11 300. Knihovnu navštívilo
celkem 163 návštěvníků. 
   Knihovna prošla menší reorganizací a cílem je, aby každá kniha měla své místo a byla pro
čtenáře snadno vyhledatelná. Na práci v knihovně se podíleli kromě knihovnice ještě Ing. Jiří
Výška a manželé Roman a Zdena Bláhovi.
   Výpůjční doba knih je dva měsíce a knihy jsou vraceny včas. V současné době neevidujeme
žádné „nevymahatelné“ výpůjčky. Pokud čtenář knihy potřebuje delší dobu, prodlužuje si je
po dohodě s knihovnicí e-mailem nebo telefonicky.
    Připravili jsme také k vydání Soupis knih naší knihovny s přehledem historie knihovny. 

Den otevřených dveří
Den otevřených dveří se konal v sobotu 24. listopadu 2018 od 10 do 16 hodin v sídle Fantova
1784/28 Praha 13. Pro členy ČGHSP a další zájemce o rodopis a heraldiku byla otevřena
kancelář a členská knihovna.

Internetové stránky www.genealogie.cz
Pokračujeme  v  popularizaci  genealogie  a  heraldiky  na  FB  profilu,  který  přesáhl  3000
sledujících. Každý příspěvek zhlédne v průměru více než 1000 lidí, některé ke 2000. Zkusili
jsme i placenou FB reklamu na kurzy, ale dopad nebyl příliš zajímavý a peníze vložené do
reklamy se nevrátily. Reklamu budeme tedy zvažovat výjimečně.
 Připravujeme nové webové stránky genealogie.cz. Je hotová grafika i portál, který je
moderní a lze jej bez problémů číst na mobilech a tabletech. Je ale nutné ručně přesunout



obsah na nový portál. A tady je problém s nedostatkem lidských zdrojů – v rámci SV máme
omezené kapacity pro přípravu obnoveného obsahu. Pokud by někdo ze členů chtěl pomoci
novým stránkám na  svět,  budeme rádi  za  pomoc.  Není  to  náročná  práce  a  nejsou  nutné
speciální znalosti nebo programování.

Myheritage
Pro účely kurzů a pro potřeby členů bylo zaplaceno předplatné portálu myheritage.cz. Jednak
pro  samotný  portál,  jednak  pro  datové  předplatné  pro  ojedinělé  bádání,  které  nabízíme
členům. Stačí nás oslovit a domluvíme se na kopii dat, která vás zajímají. 

 Kurzy
V roce 2018 proběhl jako první rozšiřující kurz od 15. 3. do 10. 5. 2018 s 24 účastníky. Kurz
dokončili prakticky všichni, a dokonce po poslední hodině dva účastníci během následného
posezení  v  restauraci  zjistili,  že  mají  společného  předka  v  polovině  19.  století.  Podobné
objevy se občas stanou, hlavní je, že spolu účastníci kurzu komunikují a předávají si svoje
zkušenosti. 

Základní kurz byl pak od 4. 10. do 6. 12. s 32 účastníky. Kurz byl od poloviny září
vyprodaný, takže jsme museli brzy vypsat jednodenní kurz. Tyto kurzy byly v 2018 celkem
tři, a to 3. 3. (32), 12. 5. (30 osob) a 3. 11. (15 osob). Počet osob je dán termínem po Vánocích
(kurz je často dárkem) nebo medializací genealogie. 

Velký zájem bývá o kurz čtení, který proběhl celkem 5× se 4 až 6 účastníky. Kurzy
vede  Mgr.  Jan  Kahuda a  konají  se  v sobotu  nebo v neděli.  Problém u  tak  malého  počtu
účastníků je, když náhle někdo onemocní, pak je kurz na hraně rentability. 

Kurzy jsou  jednou z  hlavních  činností  konaných pro rozšiřování  znalostí  rodopisu
mezi  veřejnost.  U  kurzu  čtení  je  určující  hlavně  kapacita  lektora,  proto  hledáme  dalšího
ochotného  a  trpělivého  učitele  schopného  učit  staré  písmo.  Pokud  máte  chuť  a  znalosti,
neváhejte nás kontaktovat. 

Celkem kurzy navštívilo 154 osob, což je pokles oproti roku 2017 z důvodu menšího
počtu jednodenních kurzů.

Založena byla facebooková stránka s názvem Kurzy rodopisu, aby si účastníci kurzu
mohli vyměňovat další zkušenosti a vzájemně dále komunikovat.

Časopis Genealogické a heraldické listy
V roce 2018 se podařilo podle plánu připravit, vytisknout a rozeslat všem členům 4 vydání
časopisu. Každé vydání mělo 72 stran. Barevný tisk a velký formát byly přijaty velmi kladně.
Pokračoval  seriál  úvodních  článků  o  významnějších  osobnostech  českého národa a  jejich
rodech. Otištěny byly tyto hlavní články:

● Dientzenhoferové – souhvězdí barokních stavitelů (Hana Skočková, Magda Maratová)
● Záhady kolem původu, zrodu a dětství Karla Sabiny (1813–1877), (Pavel Hnízdil, Tomáš
Daněk)
● Historik August Sedláček (1843–1926) a jeho rod (Jitka Kateřina Trčková)
● Dr. Edvard Beneš, budovatel státu (Tomáš Daněk, Pavel Hnízdil)

Snad se i letos podaří získat 4 rodopisné články o zajímavých osobnostech našeho národa a
jejich  rodech.  Nadále vycházely dva dlouholeté  heraldické  seriály od Stanislava Kasíka o
vývoji komunálních znaků a od Arnošta Drozda „Osobnosti s erby“, v č. 4 vyšel již 38. díl. 
Redakční rada se scházela ve složení Ing. Mgr. Martin Slaboch – vedoucí, PhDr. Vladimíra
Hradecká, Ing. Bc. Jan Oulík a Mgr. Jan Kahuda.



Pro rok 2019 se připravuje nové vydání knihy Učebnice pro pokročilé rodopisce, která byla
již vyprodána. 

Výstavy „Putování za předky“

Výstava „Putování za předky“ byla loni uspořádána na 3 místech. V roce 2018 byla první
výstava od 1. 2. do 31. 3. 2018 ve Společenském centru Osek u Duchcova, následovala 3. 7. –
27. 9. 2018 v Muzeu Vyškovska a poslední od 1. 10. do 15. 11. 2018 ve Školicím centru In
Garden v Praze 10.
Přípravu  výstav  a  besedy  zajišťuje  dlouhá  léta  členka  výboru  paní  Helena  Voldánová.
Poděkování patří manželům Romanu a Zdence Bláhovým za převozy výstav a spolupráci při
instalaci. 

Osobní znaky
Během roku 2018 bylo odborně posouzeno, schváleno a zaregistrováno 38 nových osobních
znaků. K 31. 12. 2018 bylo u ČGHSP zaregistrováno 331 osobních znaků, jako obvykle v
naprosté většině mužů. 

Osobní  znaky  započala  ČGHSP  registrovat  v  roce  2000.  Odborné  posudky
vypracovával a případné úpravy doporučoval náš člen a heraldik Ing. Arnošt Drozd, spolu s
heraldiky Karlem Chobotem a Antonem Malinovským. Zaregistrované znaky i s popisy jsou
pro všechny zájemce k prohlédnutí na našich webových stránkách v sekci Osobní znaky.

Pobočky v Ústí nad Labem a v Táboře
Členové  severočeské  pobočky,  která  byla  založena  r.  2014,  se  pravidelně  každý  měsíc
scházeli  ve vědecké knihovně v Ústí  nad Labem.  Scházelo se v průměru 10 rodopisců a
trochu se projevil  pokles  aktivity  z  důvodu nefungujícího  vedení.  Aktivity  tedy  postupně
převzali  pan  Lubomír  Nový  a  Viliam  Leysek,  kteří  se  před  pár  týdny  stali  předsedou  a
místopředsedou pobočky. Proběhl den otevřených dveří 17. 2. a několik přednášek. Propagace
je na našem webu a na facebooku s názvem Genealogie Ústí nad Labem.

K fungující pobočce v Ústí nad Labem přibyla nová v Táboře, založena byla v červnu 2018 a
naplno pracuje od září 2018, kdy zde byla přednáška H. Voldánové. Předsedkyní pobočky
byla zvolena paní Tereza Dvořáková. Pobočka má aktivní členy, kteří připravují každý měsíc
jednu přednášku v městské knihovně. 
 
Skupina pro využití počítačů v genealogii
Skupina pro využití počítačů v genealogii se setkávala i v posledním roce každé 1. a 3. úterý
v měsíci od 18 hodin v čajovně a kavárně U Božího mlýna v Salmovské ulici č. 15, Praha 2-
Nové Město a snažila se pomáhat členům a dalším zájemcům s využíváním genealogických
počítačových programů, ale i s heraldikou, neboť se zde scházejí také heraldici. Návštěvnost
nebyla vysoká a kolísala mezi 2 a 5 členy. Organizátory jsou členové A. F. Malinovský a
Pavel Zach. 

Středečníky
V roce 2018 zajišťoval středeční setkání člen správního výboru Pavel Hnízdil s pomocí svého
bratra a člena společnosti Petra Hnízdila. 

Plánováno bylo 18 středečníků. Uskutečnilo se jich celkem 17, z toho 12 v prvním
pololetí a 5 ve druhém pololetí. Z toho 1 středečník byl organizován jako poznávací výlet a 1
středečník byl kvůli náhlému onemocnění přednášejícího a malému počtu účastníků změněn
na odbornou debatu stolní společnosti v kavárně U svatého Benedikta. Poslední 18. setkání



dne  12.  prosince  muselo  být  zrušeno  kvůli  nepřístupnosti  objektu,  která  byla  způsobena
organizačním zmatkem na Úřadu městské části Praha 1.
Akcí se zúčastnilo celkem 346 osob, což je o 47 osob a 15,7 % více než v roce předchozím. Z
toho bylo 278 členů naší společnosti, což je 80,4 %, a 68 hostů, což činilo 19,6 %.  Na jeden
středečník tak připadalo v průměru 20,35 návštěvníka,  z toho 16,35 člena společnosti  a 4
hosté.

                                                                                                                                   Nejv
yšší návštěvnost měla přednáška o genetice RNDr. Daniela Vaňka ze dne 17. dubna. Přišlo 51
návštěvníků, z toho bylo 42 našich členů a 9 hostů. Jako druhá v pořadí byla volná debata s
členkou Společnosti Helenou Voldánovou ze dne 31. ledna, kterou navštívilo 40 osob, z toho
33 členů a 7 hostů. Třetí  v pořadí byla přednáška o porodnictví členky Společnosti JUDr.
Nebeské ze dne 28. listopadu, kterou navštívilo 23 osob, z toho 22 našich členů a 1 host.
Děkujeme členům Společnosti za jejich účast na středečních setkáních, za jejich aktivitu a
vstřícnost.  Děkujeme  též  členům  Společnosti,  zejména  panu  Ing.  Jiřímu  Řezníčkovi  za
technickou a organizační  pomoc. Vyzýváme návštěvníky setkání,  aby nám svými podněty
usnadnili přípravu programu. Vítáme nabídky nových přednášejících a jejich témat. Prosíme,
sledujte oznámení případných změn na stránkách naší Společnosti. 

ČGHSP v médiích
Během roku 2018 se o genealogii i o činnosti ČGHSP objevilo několik článků v novinách a 
časopisech. Na besedy o hledání předků bývá nejčastěji zvána paní Helena Voldánová, která 
loni vystupovala na těchto místech:
23. 4. 2018 Telč
3. 7. 2018 Muzeum Vyškovska
2. 10. 2018 Městská knihovna Tábor

V březnu 2018 vyšel článek v deníku MF Dnes o výsledcích genealogického pátrání našeho 
člena Jana Eberta a v listopadu článek v časopise Moje Psychologie.

Spolupráce s ostatními genealogickými a heraldickými společnostmi
Poslední roky se daří spolupráce se Klubem přátel Pardubicka, kde se schází genealogická
skupina, v níž se ujal organizace pravidelných genealogických schůzek genealogické sekce
náš člen pan Vítězslav  Svoboda z Pardubic. Pořádají také v prostorách Krajského úřadu v
Pardubicích besedy pro veřejnost, kde v rámci spolupráce přednášejí i naši členové. 

Většina mezinárodní  spolupráce probíhá jen na úrovni pravidelné výměny časopisů
nebo vyřizování  dotazů.  Tato výměna se daří  s vídeňským Adlerem (nejstarší  heraldicko-
genealogický  spolek  ve  střední  Evropě,  založený  již  r.  1870)  a  německou  společností
Arbeitsgemeinschaft ostdeutscher Familienforscher e. V. (AGoFF). Nejdelší spolupráce trvá v
posledních  letech  se  Slovenskou  genealogicko-heraldickou  společností,  která  vznikla  v r.
1991 v Martině a o jejíž aktivitách se snažíme informovat i na stránkách časopisu.  

Dne 21. září 2017 se stala ČGHSP členem Rady vědeckých společností AV ČR, která
sdružuje 85 vědeckých společností.

Vážení  členové,  z přednesené  zprávy  vidíte,  že  naše  loňská  činnost  byla  bohatá  a
pestrá.  Vím, že  je  stále  co zlepšovat,  ale  zažili  jsme v uplynulých 50 letech  období,  kdy
nebyly  Středečníky,  kdy nefungovala  knihovna,  kdy časopis  vycházel  dvakrát  ročně  a  se
zpožděním, a také časy, kdy se nedařilo získat členy pro práci ve správním výboru a kdy jsme
v roce 2006 byli jen krůček od zániku, nebo dokonce rok 1981, kdy byla činnost státními
úřady  ukončena.  Proto  neberme  nikdo  z nás  dnešní  stav  za  něco  samozřejmého,  víme  o



podobných  zájmových  spolcích,  jejichž  činnost  živoří,  nebo  již  dokonce  skončila.  I  my
musíme najít následovníky, kteří by měli náš spolek v budoucnosti vést.

Závěrem své zprávy mohu s radostí říci, že se naší České genealogické a heraldické
společnosti v roce 2018 díky obětavé práci členů výboru, kteří odpracovali desítky a někteří
stovky hodin, dařilo. Pracovali ve složení Marcela Černá, Jana Faltová, Helena Voldánová,
Pavel  Hnízdil,  Roman Bláha,  Zdeněk Chramosta,  místopředseda  Tomáš  Krůta  a  předseda
Martin Slaboch. 
Často to pro ně znamenalo velké oběti časové, rodinné, ale i finanční, např. platby telefonních
poplatků,  cestovné apod. Poděkovat chci dnes též mnohým z Vás, kteří  jste nám ochotně
v průběhu roku pomáhali, a většina z Vás, těch nejvěrnějších a nejspolehlivějších, zde dnes
sedí mezi námi.

Přeji  si,  abychom  nadále  všichni  společně  pracovali  a  zažívali  radost  z našich
ušlechtilých historických disciplín – genealogie a heraldiky! 

Je mým přáním, abychom byli na svůj zájmový spolek hrdí a ve svornosti vkročili do
druhého padesátiletí naší činnosti. Děkuji Vám za pozornost.

Zprávu o finančním hospodaření ČGHSP za rok 2018 přednesl místopředseda Tomáš 
Krůta

Zprávu o finančním hospodaření připravila Helena Voldánová. Účetnictví vede firma 
Ekonomik, s. r. o., s níž byla v r. 2017 podepsána smlouva o vedení účetnictví, je pojištěna a 
nese za naše účetnictví zodpovědnost.

Příjmy v roce 2018:

členské příspěvky                                                        431 604 Kč
časopis pro organizace                                                   45 685 Kč
kurzovné                                                                      214 910 Kč
prodej publikací členům                                              140 427 Kč
registrace osobních znaků                                             12 000 Kč
ostatní                                                                              5 673 Kč
Celkem         850 299 Kč                                     

Výdaje v roce 2018:

časopis GHL                                                                 457 110 Kč
provoz kurzu                                                                   89 763 Kč
nákup knih do knihovny                                                 20 936 Kč
poštovné                                                                        101 660,04 Kč
nájem a provoz kanceláře                                               95 447,39 Kč
kancelářské potřeby                                                        16 054 Kč
srážková daň                                                                     7 662 Kč
ostatní (výstava, účetní služby)                                     62 913 Kč                       
Celkem     851 545,43 Kč                                

Počáteční zůstatek (pokladna, banka)                          28 500,94 Kč



+ celkové příjmy                                                        850 299,00 Kč   
výsledek                                                                     878 799,94 Kč
– celkové výdaje                                                      –851 545,43 Kč                                
Konečný zůstatek                                                         27 254,51  Kč 

Zprávu kontrolní komise k činnosti a hospodaření ČGHSP za rok 2018 přednesla paní
Pavla Říhová.  Zprávu připravil pan Ing. Milan Špirakus.

Komise pracovala celý rok ve složení předseda Ing. Milan Špirakus a členky Pavla Říhová a
Zdenka  Bláhová.  Komise  nezjistila  žádné  nesrovnalosti  v činnosti  ani  hospodaření
společnosti. 

Diskuse k předneseným zprávám

Paní Filomena Jičínská chtěla vysvětlit placení daní. Bylo vysvětleno panem T. Krůtou, že
daň se platí  pouze z odměn přednášejícím na kurzech. Členské příspěvky se nedaní.  Byla
přednesena poznámka k vlastnictví lípy zasazené naší společností ke 40. výročí založení před
archivem v Praze Na Chodovci,  že dle zákona pravděpodobně není majetkem společnosti,
protože nejsme majiteli pozemku. Poděkování patří panu Pavlu Hnízdilovi za článek o dr.
Edvardu Benešovi v posledních dvou číslech našeho časopisu.

Ocenění za práci pro ČGHSP

Návrh na čestné členství nebyl podán. Ocenění za práci pro ČGHSP dostala na návrh 
předsedy paní Jana Faltová za práci ve spolkové knihovně. 

Plán činnosti a rozvoje ČGHSP na rok 2019

Byl navržen a schválen následující plán činnosti: 

 uspořádat Den otevřených dveří pro naše členy a nové zájemce o genealogii a 
heraldiku

 zajistit otevření kanceláře každé třetí pondělí v měsíci od 15 do 19 hod. (kromě 
státních svátků a letních měsíců července a srpna)

 zajistit otevření knihovny každé první úterý v měsíci 15 do 19 hod. 
            (kromě státních svátků a měsíců července a srpna)

 pravidelně aktualizovat webové stránky www.genealogie.cz a stránky 
na facebooku

 registrovat osobní znaky
 podporovat setkávání členů na Úternících
 podporovat činnost poboček
 vydat 4 čísla časopisu Genealogické a heraldické listy
 vydat Soupis knižního fondu
 vydat publikace Učebnice II.



 doplňovat knižní fond genealogickou a heraldickou literaturou
 realizovat setkávání členů na Středečnících
 uskutečnit výstavu „Putování za předky“ 
 prezentovat naši Společnost na besedách, přednáškách, seminářích a v médiích 
 uspořádat kurzy – jednodenní, začínající a rozšiřující a kurzy čtení
 vydat kalendářík a pohlednice k 50. výročí založení spolku

Plán hospodaření ČGHSP na rok 2019

Příjmy:
členské příspěvky                                 440 000 Kč
časopis pro organizace                                    45 000 Kč
kurzovné                                                      200 000 Kč
prodej publikací členům                               150 000 Kč
ostatní (registrace znaků)                                20 000 Kč
Celkem     855 000 Kč                                                     
 
Výdaje:
časopis GHL                                                460 000 Kč
provoz kurzu                                                 90 000 Kč
nákup knih do knihovny                               30 000 Kč
poštovné                                                      100 000 Kč
nájem a provoz kanceláře                            100 000 Kč
účetní služby                                                 50 000 Kč
ostatní (výstava, kancelářské potřeby)          20 000 Kč                           
vydání Soupisu knižního fondu                      80 000 Kč
vydání publikace                                         120 000 Kč
vydání pohlednic a propagace 50. výročí       50 000 Kč
Celkem   1 100 000 Kč                                                          

K vydání publikací a pohlednic k výročí bude použita částka 250 tisíc Kč z rezervního fondu.
V rezervním fondu bude uloženo 755 493,40 Kč a připsaný zdaněný úrok za rok 2018.

Usnesení Valné hromady ČGHSP ze dne 16. 3. 2019

1/ Valná hromada schvaluje:

a) Zprávu Správního výboru o činnosti a hospodaření ČGHSP za rok 2018
b) Zprávu Kontrolní komise k činnosti a hospodaření SV za rok 2018
c) Udělení uznání za práci ve společnosti pro Janu Faltovou
d) Plán práce a rozvoje společnosti pro rok 2019
e) Rozpočet společnosti na rok 2019

2/ Valná hromada ukládá předsedovi a Správnímu výboru společnosti vedle běžných 
organizačních, administrativních a finančních činností zajišťovat zejména:

a) uspořádat Den otevřených dveří v knihovně a kanceláři
b) zpřístupnit kancelář společnosti dle stanovených hodin a dnů



c) zpřístupnit spolkovou knihovnu dle stanovených hodin a dnů
d) pravidelně aktualizovat webové stránky www.genealogie.cz a stránky 

na facebooku
e) doplňovat knižní fond knihovny
f) registrovat osobní znaky
g) realizovat Středečníky
h) podporovat setkání členů na Úternících
i) podporovat činnost poboček
j) uspořádat kurzy jednodenní, čtení, začínající a rozšiřující
k) propagovat ČGHSP na výstavách, besedách, přednáškách a v médiích
l) vydávat 4krát ročně členský časopis Genealogické a heraldické listy
m) uskutečnit výstavu Putování za předky
n) vydat kalendářík a pohlednice k 50. výročí založení spolku

Návrh přednesl předseda návrhové komise Ing. Jiří Řezníček a valná hromada jej schválila 
všemi hlasy přítomných členů. 

Diskuse na závěr 

Pavel Hnízdil pozval účastníky na svou přednášku do muzea města Zbiroh a J. V. Sládka ve 
Zbiroze. Tajemství rodu, úspěšný seriál ČT, měl mít třetí řadu, ale z finančních důvodů ji 
televize zatím zamítla. Petr Nohel pozval přítomné na přednášku Karla Habsburského v 
Karolinu, která se bude konat 29. 5. 2019. Paní Libuše Janyšová nabídla naší knihovně starší 
knihy o legiích. 
Místopředseda Tomáš Krůta upozornil účastníky na činnost společnosti v nejbližší době:
- Probíhající kurzy
- V Ústí bude přednáška genealoga pana Davida Branného na téma Velkostatky
- V Táboře pořádají 1krát měsíčně genealogické přednášky v knihovně
- V létě se uskuteční výstava „Putování za předky“ v muzeu v Jílovém u Prahy.

Valná hromada byla ukončena ve 12.30 hod. 
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