Zpráva z Valné hromady
Helena Voldánová
Valná hromada byla zahájena dne 28. února 2004 v 10 hodin paní Helenou Voldánovou, která srdečně
přivítala 83 přítomných členů a 3 hosty. Na začátku jednání byl všemi hlasy schválen přednesený
program valné hromady, dále byl zvolen zapisovatel p. Václav Hásek, předseda návrhové komise p.
Jiří Klusáček, členové návrhové komise p. Michal Baďura a p. Jiří Kratochvíl.
Zprávu o činnosti naší společnosti za rok 2003 přednesl pan Jan Podhola, předseda ČGHSP. Správní
výbor, který působil druhý rok svého volebního období se scházel pravidelně každých čtrnáct dní
(kromě letních měsíců) a projednával, řešil a zabezpečoval činnosti nezbytné pro chod společnosti. Na
základě sestaveného plánu tak projednával celé spektrum úkolů, průběžně se seznamoval s jejich
zabezpečováním a plněním a reagoval na aktuální potřeby.Stejně jako v minulých letech byla prvořadá
pozornost věnována členské evidenci a kontrole úhrad členských příspěvků, neboť jak jsem již
mnohokrát zdůraznil, ty tvoří rozhodující část příjmů zajišťujících a umožňujících činnost společnosti.
Zde bylo opět důsledně postupováno ve v nastoupeném směru. Bohužel přes mnohokrát opakovaný a
zde kritizovaný nešvar - neuhrazení členských příspěvků ve stanoveném termínu se opakoval i v
loňském roce. Z celkového počtu 858 členů jich členský příspěvek neuhradilo 260 a teprve po zaslání
upomínek jich 141 zaplatilo nebo uvedlo důvody ukončení členství. Zbývajícím bylo v souladu se
Stanovami zrušeno členství. Ačkoliv jsem se v této souvislosti několikrát zde na VH i na stránkách
GHL obrátil na členy a požádal je, aby jednu ze dvou povinností, které jim stanovy ukládají
respektovali a uvědomili si, že zasíláním upomínek a stálým vracením se ke kontrole úhrad jsou
zbytečně čerpány nejen finanční prostředky, ale i čas členů SV, který by mohl být věnován jiným
činnostem, jak vyplyne i z následujícího hodnocení.Soustavně prováděná kontrola úhrad členských
příspěvků a její závěry přinášejí pochopitelně změnu do skladby členské základny. V loňském roce tak
v souvislosti se zmiňovaným ukončením členství pro neplacení členských příspěvků došlo ke
značnému úbytku členů, který nemohlo nahradit ani značně vysoký příliv členů nových. S přirozeným
úbytkem 32 členů (úmrtí, ukončení pro vysoký věk či zdravotní stav) tak při loňském přírůstku 80
nových členů (77 jednotlivců a 3 organizace) byl stav členské základny ke konci roku 2003
následující: z celkového počtu 1449 evidenčních čísel u individuálního členství bylo 858
individuálních členů, z toho 3 zakládající, 9 čestných, 14 zemřelých, 18 ukončilo členství, 1 vyloučen
a 119 členství ukončeno, tedy 718 členů, tj. o 14 členů méně než v předchozím roce, které bychom
mohli nazvat „aktivními“. U organizací bylo evidováno 86 organizací, z nichž byly 4 pro povinné
výtisky a 7 pro výměnu publikací. Došlo k přijetí tří nových organizací, z toho 2 nové a 1 pro výměnu,
a k úbytku 3 organizací. Úbytek byl způsoben organizačním začleněním bývalých Státních okresních
archivů pod Státní oblastní archivy, přičemž došlo k redukci odběru publikací zejména u SOA Praha.
Výrazný úbytek členů se zde podařilo nahradit formu výměny. U nově přijatých členů stejně jako v
minulých letech převládá trend - nižší věk (většina v rozmezí 20 až 40 let) a zájem o občanskou
genealogii, všeobecně historický a vlastivědný. Neustávající zájem o genealogii a heraldiku se
projevuje především v korespondenci. Za loňský rok bylo evidováno 575 číselných jednotek
doručených poštou, což je oproti předchozímu roku nárůst o 28%; značný nárůst korespondence v
elektronické poště, který nastal v předminulém roce zůstal na stejné úrovni a činil 400 jednotek. Podle
typů se jedná o korespondenci finanční, související s úhradami příspěvků, hlášení změn a ukončení
členství, objednávky publikací, informace o společnosti, členství a kurzech, registrace znaků a různé
dotazy k bádání, informace, apod. V elektronické poště se jedná zejména o objednávky publikací a o
dotazy na společnost a členství. Převážná část korespondence je vyřizována maximálně do 14 dnů
(interval mezi jednotlivými zasedáními SV) pokud se nejedná o administrativně-organizační
korespondenci vztahující se k společnosti či speciální (odborné) dotazy vyžadující časově náročná
šetření. V oblasti zahraniční korespondence se jedná především o žádosti k vyhledání údajů některých

předků. Zde přetrvává stále stejná situace stále stejná, o jaké jsem již informoval i na předchozích
valných hromadách. Zadání (především z USA) jsou tak všeobecná, že jim nelze vyhovět. K tomu
přistupuje i nedokonalá představa žadatelů o našem postavení, vedoucí k domněnce, že jsme státní či
státem finančně podporovanou organizací, které provádí vyhledávání zdarma a zmíníme-li se o
nutnosti úhrady nákladů požadavek již není opakován. S vyřizováním administrativní agendy souvisí i
pravidelné ukládání písemných materiálů (korespondence, účetních dokladů, podkladů k různým
aktivitám, apod.) do archivu společnosti, případně jejich skartace. Zájem o genealogii a heraldiku
projevující se v korespondenci se projevil i v účasti na kurzech rodopisců pořádaných Společností. V
loňském roce se uskutečnily dva kurzy. Prvním byl 11.kurz pro pokročilé rodopisce, který se
uskutečnil v době od 25. ledna do 27. března 2003. Obdobně jako v minulých letech bylo jeho cílem
rozšířit odborný obzor účastníků, seznámit je s dalšími zdroji informací o předcích a naučit je takové
zdroje samostatně vyhledávat. Na základě rozboru předcházejících kurzů pro pokročilé genealogy byla
náplň přednášek nově pojata a rozčleněna do osmnácti zcela nově pojatých námětů, zaměřených
hlavně na objasnění souvislostí mezi rozhodujícími dějinnými událostmi a životními příběhy předků,
především v tom časovém údobí, kterým se většina rodopisců zabývá. Pro každý námět byl nalezen
vhodný autor. Aby se výuka co nejvíce přiblížila vysokoškolské úrovni, podařilo se vytvořit
sedmnáctičlenný sbor autorů učebních textů a lektorů, složený z vysokoškolských učitelů, historiků,
archivářů, pracovníků předních muzeí atp. i ze zkušených laických rodopisců. Plán výuky byl beze
zbytku splněn. Ze všech přednášek byly pořízeny zvukové záznamy, které jsou k dispozici v knihovně
Společnosti případným zájemcům. Zatímco v minulých letech se počet účastníků kurzu pro pokročilé
pohyboval v rozmezí osmi až patnácti, v roce 2003 jich bylo čtyřicet dva. Příští kurz pro pokročilé
genealogy se bude konat začátkem roku 2005. Druhým kurzem byl již 30. kurz pro začínající
rodopisce, který se uskutečnil v době od 25.září do 27.listopadu 2003. Výuka probíhala rovněž v
Základní škole v Praze 2 Slezské ulici 21. K náboru byly použity všechny dostupné publikační
prostředky. Většina účastníků se o konání kurzu dozvěděla z denního tisku a z elektronických
informačních medií. Výsledkem snahy bylo, že se do kurzu přihlásilo celkem 63 zájemců, proto bylo
nutno otevřít stejně jako v předchozím roce dvě třídy. Díky tomu měl každý účastník možnost se
aktivně uplatnit i v procesu kolektivní výuky čtení starých textů. Náplň výuky vycházela z přístupů,
které se osvědčily již v předminulém roce. Plán přednášek byl beze zbytku splněn a celý kurz proběhl
bez organizačních závad. Lektorské obsazení bylo totožné jako v kurzu minulém a tak úroveň
přednášek byla různá podle zkušeností jednotlivých přednášejících; v průměru však lepší než v
loňském roce. Výuka čtení starých textů, která představuje polovinu učebního času, se uskutečnila s
pomocí nové Učebnice, kterou se podařilo včas připravit a vydat. Texty přednášek byly tentokrát
posluchačům poskytnuty formou nahrávky na kompaktním disku. Toto řešení bylo přijato s
porozuměním i s povděkem. S docházkou 70 až 100 procent absolvovalo 54 posluchačů. Zbylí se
buďto přihlásili a nenastoupili nebo neměli dostatečnou účast. Kurz byl zakončen zhodnocením jeho
úrovně a průběhu. I tento kurz byl zakončen dvěma exkurzemi, a to do 1. oddělení Státního ústředního
archivu v Praze 6 a do Státního oblastního archivu Praha v novém areálu na Chodovci. Obě exkurze
byly perfektně zajištěny a uspokojily zvláště ty absolventy, kteří toužili po prvním seznámení s archivy
a archiváliemi. Jako jsou nezastupitelnou složkou pro začínající genealogy zmiňované kurzy, je pro
stávající členy Společnosti možnost účasti na tzv. Středečnících v Revoluční ulici. I v loňském roce
jich byla naplánována na I.pololetí celá řada, bohužel pro opakované pozdní vydání GHL uvádějících
jejich termíny byla účast nízká, což vedlo pracovnici SV pověřenou jejich zajišťováním k opadnutí
zájmu a částečné rezignaci. Situace se opakovala i ve II.pololetí, kdy navíc nebyly zajištěny původní
prostory a tak se Středečníky odehrávaly spíše formou improvizací v náhradních prostorech. Možnost,
jakou mají pražští členové, kteří tvoří přes 50% členské základny, není dostupná mimopražským
členům, stejně jako kurzy i když v jejich návštěvnosti pokračuje předloňský trend - značná účast
mimopražští posluchači. SV společnosti, veden snahou zajistit naplňování činnosti a cílů společnosti a
umožnit zapojení co nejširší členské základny zakládal v místech s největší koncentrací členů tzv.
pobočky. Vzhledem k tomu, že činnost poboček nelze řídit z Prahy a ani bychom toto nechtěli, jsou

limitovány konkrétními možnostmi a podmínkami v uvedené lokalitě, vyžadujícími nejen organizační
schopnosti od jejich vedení, ale i neformálního a hlubokého zájmu ostatních členů o tuto činnost,
několik poboček ani práci nezahájilo. Protože již při samotném procesu "zakládání" došlo k
nejednoznačnému podání informací o postavení poboček, jejich činnosti a vztahu k vedení společnosti,
resp.SV, docházelo v následujících letech k minimu kontaktů. Na předloňské i loňské Valné hromadě
jsem se zmínil o problematice poboček, že se postupně ukazuje, jako oblast velice složitá a citlivá. To
se ve svém důsledku projevilo v ukončení činnosti poboček v Liberci a Českých Budějovicích.
Zástupci zbývajících poboček, které bychom mohly nazvat 3 P (Pardubice, Plzeň, Příbram) se pak v
říjnu zúčastnili pracovního setkání s vedením společnosti, na němž bylo projednány vzájemné vztahy,
spolupráce i pomoc. Kromě výukové a přednáškové činnosti plní vzdělávací a informační oblast
členské základny vydávaný časopis GHL. V souladu s vytýčenými cíly bylo v uplynulém období
pokračováno ve všestranné přeměně spolkového časopisu na periodikum, které by bylo důstojným
reprezentantem naší Společnosti a korespondovalo s našimi ambicemi. Ačkoliv se bezesporu podařilo
splnit vytčený cíl co do vnější i vnitřní atraktivity časopisu, stal se již chronickým závažný nedostatek
- termín vydání. Na minulé VH jsem se zmínil o nemožnosti nadále akceptovat poukazování na to, že
jsme ještě nesklouzli do tristních zpoždění charakteristických pro druhou polovinu 90. let i o tom, že
pozdním vydáváním ztrácí nejen na aktuálnosti, ale maří i práci ostatních. Markantním příkladem jsou
již jmenované termíny Středečníků, ale nyní i termíny Dnů otevřených dveří. Nápravu nebude možné
spatřovat proto v další apelaci na důsledný přístup a uvědomění si zodpovědnosti, ale v personální
obměně. Tím by také mohlo být přistoupeno k realizaci minule mnou zmíněné a tolik proklamovaná,
bohužel však dosud nerealizované přípravě GHL alespoň o jedno číslo napřed. Tak by byla zajištěna
nejen včasná obsahová náplň, ale získán i potřebný čas pro případné úpravy a jednání s autory, aniž by
tak utrpěl konečný cíl. Do publikační činnosti, mimo vydávaný časopis, spadá i vydávání publikací.
Současné vedení upustilo od názvu publikační řady "Vademecum genealoga" včetně číslování, neboť
je svazující a i v minulosti se projevilo nedostatky, které občas musíme řešit dodnes (např. urgování
nikdy nevydaných, ale tiskově inzerovaných publikací Minimum rodopisce, česko-anglický slovník
pro genealogy, apod.). Jako nejaktuálnější se v uplynulém období projevila potřeba již rozebraného
Slabikáře a čítanky pro potřeby kurzu začínajících rodopisců, proto byla urychleně připravena a
vydána nová publikace nazvaná Učebnice čtení starých textů. Při její přípravě byly využity zkušenosti
získané při praktické výuce, což se projevilo nejen v nové transliteraci a naskenování některých
převzatých textů, ale zařazením textů zcela nových. Pro následující období se jeví potřeba kvalitně
připravit a vydat publikace zabývající se návody pro rodopisné bádání jak pro začínající, tak již
pokročilé rodopisce. Zde bude rovněž využito zkušeností z proběhlých a dříve zmíněných kurzů, kde
bylo po přepracování jejich obsahové náplně byly v období ověřování přednášky poskytovány
posluchačům formou separátů nebo CD.Jako byla do Genealogických a heraldických listů zařazena
rubrika informující členy o činnosti Společnosti, je další informovanost, zejména široké veřejnosti,
realizována na vlastních internetových stránkách. Stránky plní především účel propagační, zviditelňují
Společnost a poskytují základní informace pro potenciální nové členy. Jejich „návštěvník“ zde
nalezne základní fakta o Společnosti, zprávy o činnosti, anotace GHL, registrované osobní erby,
výstavy, program kurzů, Středečníků, včetně odkazů na příbuzné stránky jako Genealogické a
heraldické společnosti v ČR a Evropě, stránky Archivní správy, muzeí, knihoven ad. Ke konci
loňského roku byl zaveden odkaz Heraldika, který např.mimo jiné mapuje všechny současné krajské
znaky a odkaz Členství, kde jsou přehledněji a podrobněji poskytovány informace o členství, včetně
mapy sídla společnosti. Stránky, aktualizované 2x měsíčně, zejména v návaznosti na schůze SV a
jejich závěry, jsou koncipovány tak, aby vyhověly možnostem hardwarového a softwarového vybavení
co největšího počtu uživatelů. Patří stále k nejnavštěvovanějším mezi genealogicko-heraldickými
společnostmi a od doby jejich zřízení (na podzim 1998) došlo k 75.000 navštívením. Projevuje se to
zejména v přihláškách do kurzů, návštěvách knihovny především při Dnech otevřených dveří a
odborných dotazech. Současně zřízená e-mailová adresa umožňuje řadě zájemců pohodlnější a
rychlejší způsob komunikace se Společností i rychlejší odezvu na své dotazy a přání. Řadíme-li

Internet mezi prostředky usnadňující komunikaci, rychlé odezvy a získávání informací badatelské
veřejnosti, nesmíme zapomenout i na další technologii, jakou je počítač a použitelné genealogické
programy. V rámci společnosti je této problematice věnována značná pozornost, což je mj. patrné i z
informací podávaných v GHL. V uplynulé období bylo pak věnováno především praktickému
testování genealogického programu BK 6.0, sběru zkušeností s jeho používáním a jejich
vyhodnocování. Ve druhé polovině roku se zájem soustředil na přípravu projektu Genea 2003, který by
měl postupně shromažďovat a následně na Internetu zpřístupňovat množství informací potřebných pro
rodopisné badatele, i když pochopitelně návštěvy archivů neodstraní. Informace i postupu přípravných
prací byly a jsou aktuálně podávány na adrese www.bkcz.info.Při pomoci členům zastává významné
místo knihovna společnosti. Redukce návštěvních dnů vždy na 1. úterý v měsíci, ale rozšíření tzv. dnů
otevřených dveří se ukázalo jako šťastné řešení zejména pro mimopražské členy. Bohužel i zde se
projevilo pozdní vydávání GHL s termíny těchto dnů, takže návštěvnost byla nižší a především
nečleny, kteří si informace našly na Internetových stránkách společnosti. Ukazuje se zde, že většina
členů je stále odkázána na GHL, což je podstatný důvod pro jejich včasné vydávání.Tyto dny se
uskutečnily čtyři, vždy v sobotu v době od 9 do 16 hodin, přičemž s otevřenou knihovnou byla
zpřístupněna i kancelář společnosti a zajištěna služba podávající informace o společnosti, uložení
rodopisných fondů, způsobech bádání, kopírování materiálů, prodej publikací, ad. Této možnosti
využila řada návštěvníků k dlouhodobějšímu bádání, ale hlavně nečlenů (celkem 60), zejména
mimopražských, aby se blíže seznámili se Společností, jejím posláním a cíly. Z publikací uložených
v knihovně se největšímu zájmu těšily autorské práce členů v podobě rodokmenů a kronik. Z dalších
publikací to byly tradičně: rejstříky příjmení z berních rul, berní ruly, soupisy poddaných podle víry a
starší časopisy společnosti. Správní výbor věnuje velkou pozornost knihovně a uvolňuje značné částky
oproti předchozím letům na její doplňování vhodnou literaturou. V loňském roce tato částka
představovala 18 tis.Kč v přímých nákupech a 8.200 Kč výměnou. Kromě jmenného a věcného
rejstříku přístupného v knihovně byl zpracovaný a vydaný seznam publikací doplněn o přírůstky za rok
2002 a tvořil součást GHL 1/2003.Kromě zmíněných Dnů otevřených dveří byla po celý loňský rok
(mimo letní měsíce) vždy jednou v týdnu přístupná kancelář se stálou službou. Této skutečnosti
využila řada členů i nečlenů, kteří se telefonicky, ale častěji osobně (průměrná frekvence byla 5
návštěvníků) přišli informovat na činnost Společnosti a možnosti členství, na způsob rodopisné práce,
způsoby sestavování rodokmenů, postupy pátrání, čtení starých tisků, ad., přičemž přetrvává již druhý
rok požadavek na identifikaci erbů nalezených v rodinných pozůstalostech nebo předků rodu, údajných
šlechticů.V uplynulém období zajišťovali členové Správního výboru ještě další úkoly, ať již vyplynuly
z usnesení Valné hromady nebo závěrů schůzí SV.K jedněm z nich patří i registrace osobních znaků.
Možnosti registrace osobních znaků, nabídnuté veřejnosti využilo v uplynulém období 7 zájemců. Z
toho dva znaky byly vráceny k pře-pracování a 4 zaregistrovány. Od začátku bylo celkem vyřízeno 24
žádostí s registrací 12 znaků. Mezi zajišťované činnosti patřilo i uspořádání tří výstav o genealogii a
heraldice spojených s přednáškou. První se uskutečnila v Městském muzeu Velvary, kde na první
přednášce bylo 20 posluchačů a na druhé 90 žáků základní školy. Druhá výstava uskutečněná v
Okresním muzeu Klatovy s přednáškou 40 posluchačů a třetí výstava v Okresním muzeu Tachov s
přednáškou pro 15 posluchačů. Největšímu zájmu se těšila výstava v Klatovech, kterou v průběhu
jednoho měsíce navštívilo 700 návštěvníků, což byl nesporně výsledek široce pojaté propagace v
regionálním tisku.K propagaci společnosti posloužily i články předsedy o rodopisu v časopisech Květy
a Vlasta, kde zejména po zveřejnění v časopise Vlasta se do společnosti přihlásilo během dvou měsíců
24 nových členů. Zájem vzbudily i televizní pořady rovněž s předsedou o rodopisu "Barvy života" na
ČT 1 a "Prima jízda" na Primě jako dárek k sedmdesátinám Zd.Mahlera.Obsah předložené zprávy je ve
své většině odpovědí i na úkoly, které byly uloženy minulou Valnou hromadou a byly splněny. Za
částečně splněný lze považovat vypracování projektu pro výběr, pořizování a distribuci nahrávek z
přednášek kurzů a Středečníků, kde byly pořízeny texty přednášek z kurzu na CD a předány
posluchačům, rovněž tak byl pořízen zvukový záznam přednášek z kurzu, který je k dispozici v
kanceláři společnosti. Nebyly pořízeny nahrávky ze Středečníků; důvod je zřejmý, a nebyl vypracován

způsob distribuce a úhrady. Nebyl splněn úkol o inicializaci a přípravě setkání genealogů a heraldiků
ve spolupráci s MGHS a SGHS.
I když je možné mít kritické připomínky k některým oblastem činnosti, především organizaci
Středečníků a vydávání GHL, a ne všechny úkoly se dařilo realizovat ke spokojenosti všech, měla by
se činnost jednotlivců podílejících se na chodu společnosti hodnotit komplexně. Je zapotřebí ocenit to,
že se na chodu podíleli ve svém volném čase bez očekávání nějakého finančního ocenění. Proto mi
dovolte, bych je ocenil alespoň morálně a poděkoval jim za vykonanou práci. Jsou to členové SV – 1.
místopředseda p. Starý, zodpovědný za oblast přípravy a vydávání GHL a registraci osobních znaků.2.
místopředseda ing. Stara zodpovědný za oblast poboček.3. jednatelka paní Voldánová, vyřizující
veškerou korespondenci a s velkým podílem na provozu Dní otevřených dveří a realizaci výstav. 4.
pokladní paní.Lipoldová zajišťující finanční operace související s činností společnosti 5. pan Hásek
zodpovědný za oblast přípravy a realizace kurzů a s rozhodujícím podílem na přípravě a vydání
Učebnice čtení 6. pan Drozd zodpovědný za prezentaci Společnosti na Internetu. 7. paní Jičínská
zodpovědná za přípravu a realizaci Středečníků.
Ze spolupracujících členů to jsou: expedicient p. Nesrsta zajišťující expedici objednávaných publikací,
ing.Kurz ze skupiny PC zajišťující činnost této skupiny a podílející se na propagaci genealogických
programů. V neposlední řadě se jedná o všechny členy i externí pracovníky, kteří se zasloužili o
zdárný průběh kurzů, přednášeli na Středečnících, připravovali projekt Genea 2003 a podíleli se na
dalších pracích pro Společnost.
Přes toto závěrečné poděkování musí SV a především já vyvodit závěry z kritizovaných oblastí a
výběrem členů schopných a ochotných pokrýt čtyř následující činnosti: příprava a vydávání GHL,
příprava a zajišťování Středečníků, zajištění provozu knihovny, příprava a vydávání publikací Bez
zajištění těchto oblastí by byla činnost společnosti ochuzena o značnou část svého poslání. Proto se
obracím při této příležitosti na Vás přítomné a apeluji na Váš zájem o genealogii a heraldiku. Zájem,
který by se neměl omezovat jen na vlastní rod, ale na genealogii a heraldiku jako vědy pomocně
historické, tedy vědy společenské a společensky a společně pěstované. A s vědomím této skutečnosti
pomohli v rámci společnosti jejich dalšímu rozvoji .
Pan Podhola dále pokračoval podrobnou zprávou o hospodaření společnosti za rok 2003. V loňském
roce činily příjmy Společnosti 395,3 tis. Kč tj. oproti plánu na 129,6% a výdaje 334,4 tis. Kč, tj.
110,5% oproti plánu. Hospodaření tak skončilo přebytkem 60,3 tis. Kč oproti plánovanému
vyrovnání.V příjmové části činily nejvýraznější podíl členské příspěvky ve výši 187,2 tis. Kč, kdy při
zachování stejné výše a zmiňovanému úbytku členů tak došlo jen k nepatrnému poklesu a to o 5,3
tis.Kč. Příspěvky jednotlivců dosáhly výše 162,0 tis Kč což je téměř stejná výše jako v předchozím
období, a příspěvky organizací činily 25,2 tis. Kč. Rozhodující podíl na příznivých příjmech měla
především soustavná kontrola úhrad, i když byla v počátku narušena nedodáním složenek a teprve
jejich následným rozesíláním. Pozitivní bylo získání náhrady odpadlých členů členy novými a
převážně výdělečně činnými. Druhou významnou položkou v příjmové části, kterou byl po dlouhá léta
prodej publikací, v uplynulém období předstihl příjem z uskutečněných kurzů ve výši 119,6 tis.Kč, což
bylo dáno skutečností, že se uskutečnily během roku dva kurzy - pro začínající i pokročilé rodopisce.
Teprve na třetím místě co do výše byl příjem za publikace ve výši 72,4 tis.Kč. Z ostatních příjmových
položek následují prodej starých čísel GHL a registrace znaků ve výši 6,4 Kč, poštovné hrazené
adresáty při zásilkách publikací ve výši 5,7 tis.Kč a úroky ve výši 3,8 tis.Kč.Ve výdajové části činily
nejvýraznější podíl náklady na tisk GHL a Učebnice čtení ve výši 206,9 tis.Kč. Následují pak nájem za
39,0 tis.Kč, poštovné 28,5 tis.Kč, nákup knih 18,9 tis.Kč., kancelářské potřeby 7,4 tis.Kč, balné GHL
6,7 tis.Kč., telefon a internet 6,0 tis.Kč, různé 14,8 tis.Kč, které obsahuje 3,3 tis.Kč doprava, 11,5
tis.přednášky, 1,4 tis.Kč registrace domény, 3,7 tis.Kč pojištění majetku. Poslední výdajovou položkou
jsou poplatky za vedení účtů ve výši 5,6 tis.Kč, které přes výhodné uložení finančních prostředků již
druhý rok převyšují příjem z úroků.Příjmová i výdajová stránka hospodaření společnosti byly po celý
rok průběžně sledovány, přičemž byla dodržována zásada vyrovnanosti ovlivnitelných položek, jakými

je například pořádání kurzů tak, aby náklady byly pokryty příjmy. Vynakládání finančních prostředků
bylo hospodárné o čemž svědčí mj. celkový výsledek. Vzhledem k opožděnému vydávání GHL však
zůstává platba za číslo 4/2003 k úhradě v roce 2004, takže přebytek by nebyl tak velký. Nicméně je tak
vytvořena finanční rezerva pro úhradu nákladů spojených s případným vydáním nových publikací.
Hodnota majetku společnosti s ohledem na neuskutečnění investic zůstala na výši 63,7 tis.Kč, hodnota
knižního fondu se zvýšila na 125,1 tis.Kč.
Zprávu Revizní komise přednesl její předseda pan Milan Špirakus. Během roku 2003 pracovala
Revizní komise v tomto složení: členové paní Blanka Čádová, paní Alena Pilátová a předseda pan
Milan Špirakus. Revizní komise podle stanov Společnosti prováděla kontrolu hospodářské činnosti a
plnění úkolů uložených Valnou hromadou Správnímu výboru. Revizní komise mohla zkonstatovat, že
všechny příjmy a výdaje byly řádně dokladovány, s finančními prostředky bylo úsporně a hospodárně
vynakládáno a nebyla komisí řešena žádná stížnost. Po zhodnocení celoroční práce Správního výboru
na všech úsecích doporučila Revizní komise Valné hromadě vyjádřit souhlas s činností, finančním
hospodařením i s ostatními aktivitami.
Paní Voldánová poděkovala za přednesené zprávy a vyzvala přítomné členy k diskusi. Jako první se
přihlásil pan Tomáš Krůta, který Valnou hromadu podrobně seznámil s projektem Genea 2003. Dále
vystoupil pan Jan Podhola, aby členy seznámil s problémy, které přinesl nový zákon o matrikách.
Navrhl vytvořit komisi, která by připravila rozklad jednotlivých ustanoveních tohoto zákona a nové
návrhy předala jménem celé společnosti vybraným poslancům s cílem prosadit tyto změny v zákoně.
K tomuto tématu vystoupil pan Otto Jeřábek a podpořil tento záměr. Paní Helena Voldánová
poděkovala za věnované rodokmeny, rodové kroniky a regionální publikace pro naši spolkovou
knihovnu. Dále vyzvala členy k odevzdávání rodopisných prací s cílem uchovat mnoholetou práci pro
další generace. Pozvala přítomné členy na Den otevřených dveří v měsíci březnu a květnu. Jako
poslední vystoupil pan Pavel Hnízdil, který se podělil se zkušenostmi o využívání fondů Vojenského
historického archivu.
Pan Podhola přednesl návrh na udělení „Uznání za práci pro Společnost“ pro paní PhDr. Vladimíru
Hradeckou, která je dlouholetou členkou Redakční rady Genealogických a heraldický listů, zajišťuje
odborný výklad a exkurze ve Státním oblastním archivu v Praze. Valná hromada odsouhlasila všemi
hlasy uvedený návrh a pan předseda předal toto ocenění. Paní Hradecká vystoupila s krátkým
projevem o činnosti oblastního archivu a podpořila naši badatelskou práci.
Po krátké přestávce si přítomní vyslechli návrh plánu práce a rozpočtu na rok 2004. Předseda návrhové
komise přednesl návrh usnesení, který byl schválen všemi hlasy v závěrečném hlasování.
Valná hromada ČGHSP
a) souhlasí po projednání s přednesenou zprávou správního výboru o činnosti a hospodaření ČGHSP
za rok 2003
b) souhlasí po projednání s přednesenou zprávou revizní komise o činnosti a hospodaření ČGHSP za
rok 2003
c) souhlasí s udělením ocenění Uznání za práci pro společnost PhDr.Vladimíře Hradecké
d) schválila návrh rozpočtu na rok 2004
Celkový příjem
279.500 Kč
z toho: Členské příspěvky jednotlivci
150.000 Kč
organizace
24.500 Kč
Publikace
25.000 Kč
Kurz
75.000 Kč
Ostatní (poštovné, úroky, ad.)
5.000 Kč
Celkové výdaje:
279.500 Kč
z toho: Tisk GHL

75.000 Kč

Balné
Poštovné
Nájem
Telefon
Knihovna
Tisk publik.
Kurz
Kancel.potřeby
Ostatní (pojištění, bank.poplatky, ad)

6.600 Kč
25.000 Kč
32.000 Kč
6.000 Kč
10.000 Kč
100.000 Kč
5.000 Kč
5.000 Kč
14.900 Kč

Hospodářský výsledek: 0
e) rozhodla o zachování členských příspěvků na rok 2005 ve stejné výši jako v roce 2004, tj.30
zápisné, 200 Kč u nevýdělečně činných členů, 300 Kč u výdělečně činných členů, 350 Kč u
organizací, 30 USD u mimoevropských členů a 20 EUR u evropských členů
f) uložila správnímu výboru plnit úkoly dle předloženého plánu práce

Kč

Na úseku organizačním:
1. Vypracovat projekt pro výběr, pořizování a distribuci audio nahrávek přednášek z kurzů a
Středečníků.
2. Iniciovat a ve spolupráci s MGHSB a SGHS připravit setkání genealogů a heraldiků
3. 4x ročně zpřístupnit kancelář a knihovnu pro mimopražské členy
4. Připravit novou strukturu ČGHSP a SV
Na úseku činnosti:
5. Uspořádat kurzy pro začínající rodopisce
6. Vydat soubor textů ke kurzům pro začínající a pokročilé rodopisce
7. Realizovat výstavu zaměřenou na propagaci genealogie a heraldiky spojenou s přednáškou
8. Nadále pořádat Středečníky
9. Pokračovat v práci na Soupisu genealogické a heraldické literatury
10. Doplňovat knižní fond knihovny
11. Zpracovat a vydat doplněk seznamu spolkové knihovny se stavem k 31.12.2003
12. Podílet se na realizaci projektu Genea 2003
13. Ustavit pracovní skupinu pro rozklad Zákona o matrikách a iniciovat novelizaci Zákona

Paní Helena Voldánová poděkovala přítomným za účast a slavnostně ukončila Valnou hromadu
v 12,25 hodin. V následné volné diskusi na téma genealogie a heraldika vystoupil pan Jan Podhola
s novými náměty na činnost Společnosti a na reorganizaci Správního výboru.

