Zpráva z Valné hromady
České genealogické a heraldické společnosti v Praze
ze dne 16. března 2013
Helena Voldánová, Martin Slaboch
Místem konání valné hromady se stal opět příjemný sál farního úřadu Českobratrské církve
evangelické v ulici Korunní č. 60 v Praze 2 na Vinohradech. Sešlo se zde 45 členů společnosti a 1
host. Vedením Valné hromady byl pověřen místopředseda společnosti Tomáš Krůta. Pro příjemné
posezení ke kávě a čaji napekla naše členka Zdeňka Študentová výborné bábovky a proto jí patří
velké poděkování.
Jako první část bylo na pořadí odsouhlasení programu, zapisovatelky paní Heleny
Voldánové, návrhové komise ve složení předseda pan Jiří Řezníček, členové Pavel Hnízdil a Petr
Hnízdil. Se zprávou Správního výboru o činnosti ČGHSP za loňský rok vystoupil předseda pan
Ing. Mgr. Martin Slaboch Ph.D., který nejdříve přivítal všechny přítomné a ocenil přítomnost členů
ze vzdálených měst a dokonce jednoho člena ze zahraničí, pan Harald Skala přijel z Německa.

Zpráva o činnosti ČGHSP za rok 2012
Činnost správního výboru
Během roku 2012 se členové správního výboru se scházeli v sídle Společnosti ve Fantově ulici
v Praze - Stodůlkách ke schůzím každé 3 týdny, mimo dvou letních měsíců července a srpna.
Většiny schůzí se zúčastnil i předseda revizní komise Ing. Milan Špirakus.
Členové správního výboru zajišťovali: pravidelné pondělní dvouhodinové služby
v kanceláři, vyřizovali došlou poštu, aktualizovali internetové stránky, vedli členskou evidenci,
registrovali osobní znaky, prodávali publikace a starší časopisy GHL, připravovali časopis GHL,
pořádali přednášky tzv. Středečníky, 1x měsíčně v úterý zajišťovali služby spolkové knihovny a
doplňovali ji novými knihami a časopisy, 2x uspořádali „Den otevřených dveří“, uspořádali 3
výstavy „Putování za předky“, uspořádali kurz pro začínající rodopisce a kurz pro pokročilé
rodopisce, vybírali roční členské příspěvky a vedli účetnictví.
Jen z výčtu základních činností uznáte, že na 8 členů správního výboru, kteří pro
Společnost pracují zdarma a ve svém volném čase, to bylo úkolů dost. Splnit tolik úkolů se
podařilo jen díky dobré spolupráci, obětavosti a lásky ke společnosti. Valná hromada je pravé
místo, kde bych chtěl všem členům výboru za jejich celoroční práci poděkovat.
Poděkovat chci i mnohým z Vás, kteří jste nám ochotně pomáhali a většina z Vás, těch
nejvěrnějších, zde i dnes sedí.
Otevření kanceláře
Kancelář ČGHSP ve Fantově ulici v Praze-Stodůlkách byla pro všechny zájemce již tradičně
pravidelně otevřena každé pondělí od 15.00 do 17.00 hodin a také při 2 sobotních Dnech
otevřených dveří. Pondělní služby zajišťovalo 6 členů správního výboru: paní Voldánová, Jičínská,
Černá a pánové Lang, Fous a Slaboch. Spolupráce s Bytovým družstva Fantova 1780-1784, které
nám obě místnosti v suterénu panelového domu pronajímá, byla nadále dobrá.
Stav členské základny k 31. prosinci 2012
V roce 2012 jsme přijali 53 nových členů. Členství ukončilo celkem 52 členů, z nich 11 zemřelo a
12 členů ukončilo členství na vlastní žádost. Mrzí mě a jistě i Vás, že 29 členům muselo být
členství ukončeno z důvodu neuhrazení členského příspěvku ukončeno, neboť nezaplatili ani po 2
upomínkách. Celkový počet členů ČGHSP byl tak ke konci roku 817 členů. Členskou základnu
dále tvoří 75 organizací. Časopis zasíláme 14 organizacím jako povinný výtisk a 21 organizacím
jako výměnu časopisů.

Vyřizování korespondence
V průběhu roku 2012 došlo na adresu ČGHSP poštou celkem 271 dopisů a odesláno bylo 144
zásilek. Do odeslané pošty není započítáváno rozeslání časopisu členům a autorům. Za loňský rok
došlo 1263 emailových zpráv, oproti předloňským 1412.
Většina došlých zpráv byla dotazy na rady při hledání předků, dotazy na členství, pomoc s
určením heraldických znaků, změny adres členů a objednávky knih i časopisů. Za pomoc
s heraldickými dotazy děkuji, stejně jako v minulých letech, třem spolehlivým heraldikům: Janu
Oulíkovi, Stanislavu Kasíkovi a Antonu F. Malinovskému. Emailová schránka je kontrolována
téměř denně a většina požadavků byla vyřizována téhož dne, pouze v několika případech
odborných dotazů si odpověď vyžádala více času.
Časopis Genealogické a heraldické listy
V roce 2012 se opět podařilo připravit, vytisknout a rozeslat členům 4 vydání časopisu. Každé
vydání mělo 120 stran. Pokračoval seriál úvodních článků o významnějších osobnostech našeho
národa a jejich rodech. Otištěny byly tyto hlavní články:
● Předkové malíře Jan Zrzavého a historie rodu Zrzavých (Zdenka Danková)
● Otylie Sklenářová-Malá: slavná herečka a její rodina (Karel Sklenář)
● Hledání předků Tomáše Bati (Zdeněk Pokluda)
● Cestovatel Dr. Emil Holub a jeho rodové kořeny ve Šťáhlavech, 1. část (Pavel Hnízdil)
Podařilo se získat dostatek příspěvků od našich členů i dalších badatelů. Dochází i více článků
s heraldickou tématikou. Nadále vycházely dva seriály – o vývoji komunálních znaků od
Stanislava Kasíka a na poslední straně „Osobnosti s erby“ od Arnošta Drozda. Obsahy všech
vydaných časopisů i s obálkou jsou na našich webových stránkách.
Redakční rada časopisu pracovala již 7. rok ve stejném složení: Ing. Mgr. Martin Slaboch vedoucí, čestná členka Ing. PhDr. Jaroslava Honcová CSc., PhDr. Vladimíra Hradecká, čestný člen
Ing. Bc. Jan Oulík a Mgr. Jan Kahuda.
Knihovna
Knihovna byla v roce 2012 otevřena po 10 úterních podvečerů (včetně svátku 1. května), kdy do ní
zavítalo celkem 111 osob, což představuje v průměru 11 návštěvníků. Spolková knihovna v roce
2012 zažila největší roční přírůstek nových titulů v její historii. Pro snazší orientaci započalo
rozdělení a umístění knih do nových sekcí. Souhrnná návštěvnost knihovny v uplynulém roce,
pokud připočteme dva sobotní dny otevřených dveří, činila celkem 247 osob.
V oblibě tradičně zůstávají rejstříky k Berní rule od pana Václava Červeného, jenž patří k
nejvíce používaným. Stejně tak jednotlivá vydání Berních rul, Soupisy poddaných podle víry,
Zpovědní seznamy arcidiecéze pražské, rodinné a rodové kroniky, knihy místopisné a další se
taktéž těší oblibě návštěvníků. Stranou nezůstávají ani místopisné slovníky V. Kotyšky, F.
Palackého, A. Chytila a dalších. Nejvíce poškozené tituly se nechaly v průběhu roku opravit u
odborného knihaře. Ke konci roku se zavedla v jednom z regálů „polička novinek“, kde
návštěvníci najdou nejnovější tituly v knihovně.
Nákupem nových a především starších knih, díky darům členů a příznivců ČGHSP a
výměnami se dosáhlo ročního přírůstku 520 titulů! Představuje to největší roční přírůstek v
dějinách knihovny od jejího založení. V posledních letech se knihovna rozšířila o 356 (2008), 330
(2009), 420 (2010) a 460 (2011) titulů. K 31. 12. 2012 měla spolková knihovna již 6730 titulů.
Multimediální knihovna, založená r. 2007, měla ve svém fondu již 45 CD/DVD a VHS. Přírůstky
do knihovny za léta 2008–2012 naleznete na internetových stránkách www.genealogie.cz v sekci
Knihovna.
Poděkování zaslouží správní výbor Společnosti, který se podílel na nákupech některých
titulů a díky patří i všem dárcům a návštěvníkům. Děkujeme panu Antonu Františku
Malinovskému za rady při nákupech heraldických knih, a panu Jiřímu Výškovi, jenž pravidelně
navštěvuje knihovnické úterky a Danielu Langovi pomáhá.

Dny otevřených dveří
Tradiční dny otevřených dveří se těší velké oblibě členů a především nových zájemců o rodopis,
heraldiku nebo členství v ČGHSP. Uspořádány byly dva. V sobotu 21. dubna zavítalo 56
návštěvníků. Na podzim 24. listopadu už ale 80 návštěvníků, což představuje jeden z nejlepších
dnů otevřených dveří, z nich bylo 31 našich členů. Díky médiím, rádiu a Facebooku se o tradiční
akci dozvídá stále více lidí. Nejčastější jsou dotazy ohledně hledání předků, čtení starých zápisů a
hledání v matrikách na internetu.
Internetové stránky www. genealogie.cz
Naše internetové stránky pravidelně po celý rok aktualizoval místopředseda Tomáš Krůta. Stránky
byly v této podobě spuštěny 14. srpna 2008 a jsou důležitým informačním zdrojem o naší
společnosti. Mnozí zájemci o genealogii se tak dozvídají poprvé o naší činnosti.
V roce 2012 byly přidány 3 nové odkazy: Rodové srazy, Výstava Erby a rodokmeny 2012 a
Tajemství rodu
V únoru 2011 byl vytvořen profil na největší sociální síti Facebook, ke konci roku 2012
měla již 386 uživatelů. Členy správního výboru jsou zde přidávány aktuální informace o dění
v ČGHSP, ale i různé zajímavosti z genealogie a heraldiky.
Výstavy „Putování za předky“:
Už více než 10 let navštěvujeme naši republiku s výstavou „Putování za předky“. V roce 2012 se
konala na 3 místech:
● Městské muzeum a galerie Nepomuk (17.3. -27.4.2012)
● In Garden Praha 10 (3.5. -29.5. 2012)
● Městské muzeum a Muzeum J.V.Sládka Zbiroh (13.9.-31.10.2012)
Na všech třech výstavách byla i přednáška o hledání předků Heleny Voldánové s následnou
besedou. Výstavy zajišťuje již 10 let Helena Voldánová a pomáhá jí náš dlouholetý člen Karel
Dub, který zajišťuje dopravu a pomáhá s instalací výstav. Snažíme se expozici vždy doplnit o
zajímavosti z daného regionu a pravidelným přispěvovatelem heraldických panelů z dané oblasti je
Ing. Arnošt Drozd.
Velkou událostí loňského roku byla výstava „Erby a rodokmeny 2013“, která se konala od
9.10. do 26.10.2012 v sále Akademie věd v Praze na Národní třídě, kterou jste mnozí z Vás
navštívili. Výstavu vymyslel a připravil Anton František Malinovský. Výstavy se zúčastnilo 29
heraldiků a genealogů z celé republiky. Potěšující byla účast 14 členů ČGHSP a mnozí tu dnes sedí
mezi námi: Radka Matějková, Květa Lipoldová, Stanislav Kasík, Roman Bláha, Pavel Hnízdil,
Arnošt Drozd, Zdeněk Chramosta, Lubomír Zeman, Miroslav Milec, Martin Slaboch, Tomáš
Krůta, Daniel Lang, Roman Lang a samozřejmě kurátor A. F. Malinovský.
Beseda „Rodopis – koníček na celý život“
13.6.2012 Severočeské muzeum v Liberci
31.10.2012 beseda Městské muzeum Křížova vila v Žatci
Obě přednášky zajistila Helena Voldánová.
Propagace společnosti, rodopisu a heraldiky v roce 2012
ČGHSP v médiích:
O naší činnosti se dařilo informovat prostřednictvím novin, televize a rozhlasu:
reportáž TV Metropol (21.4.2012)
reportáž v Událostech České televize (22.4.2012)
vystoupení Heleny Voldánové v televizním pořadu Barvy života (16.11.2012)
pořad Českého rozhlasu 2 „Je jaké je“ (16.5.2012)
pořad Českého rozhlasu 1 „Host Radiožurnálu“ (4.11.2013)

pořad Českého rozhlasu Region (4.2.2013)
pořad Českého rozhlasu Regina „Tandem“ (1.3.2013)
Ona DNES (30.4.2012)
Týdeník 5+2 (30.8.2012)
Příloha deníku Lidové noviny (27.9.2012)
Havlíčkobrodské noviny (27.11.2012)
V loňském roce spolupracovala Helena Voldánová na pořadu České televize „Tajemství rodu“,
který začal být vysílán 9. ledna 2013. Pořad znamenal zvýšený zájem o rodopis v celé naší
republice.
Kurzy
Již téměř 40 let pořádá náš spolek v Praze kurzy pro rodopisce, kterými prošlo stovky zájemců o
hledání svých předků. Vedoucím kurzů se stal před 3 lety po panu ing. Václavu Háskovi pan
místopředseda Tomáš Krůta. Uskutečnily se oba naše kurzy tzn. pro začátečníky i pokročilé.
39. základní kurz pro genealogy začal 20.9.2012 ve školicím středisku InGarden v Praze
10 - Strašnicích. Program byl oproti předcházejícímu roku mírně pozměněn a byl složen z 10
večerů. V prosinci ho ukončilo 39 účastníků, z původně 43 přihlášených. Počet účastníků se ukázal
jako maximální.
Rozšířený kurz pro genealogy – opět ve školicím středisku InGarden v Praze 10 Strašnicích. Program byl složen z 8 dvouhodinových lekcí. Od 12. ledna do 15. března 2012 ho
absolvovalo 22 účastníků.
Osobní znaky
Během roku 2012 bylo posouzeno, schváleno a zaregistrováno dalších 14 nových osobních znaků.
K 31.12.2012 bylo u ČGHSP zaregistrováno celkem 94 osobních znaků. Odborné posudky
vypracovával a případné úpravy doporučoval náš člen a heraldik Ing. Arnošt Drozd.
Zaregistrované znaky i s popisy jsou pro všechny zájemce ke zhlédnutí na našich webových
stránkách v sekci Osobní znaky.
Skupina pro využití počítačů v genealogii
Skupina pro využití počítačů v genealogii se stejně jako v minulých letech setkávala v restauraci na
Novotného lávce v Praze. Skupina pomáhala členům a dalším zájemcům s využíváním
genealogických počítačových programů.
Středečníky
Program Středečníků připravovala každou 2. a 4. středu v měsíci v Revoluční ulici čp. 5 v Praze 1
paní Filomena Jičínská, členka správního výboru. Většina přednášejících používá k doprovodu
svých přednášek prezentací videoprojekci, která přinesla větší názornost přednášek. Členové rádi
využívají i čas před přednáškou k volné diskusi.
V roce 2012 se konalo 15 přednášek, 10 v prvním pololetí a 5 ve druhém. Průměrná
návštěvnost Středečníků činila 27 posluchačů. V posledních letech máme velkou výhodu, že se ve
středu obvykle žádné jiné organizace ve společenských místnostech Městské části Praha 1
nezdržuje a my můžeme v případě větší účasti členů využívat další místnost. Nejvyšší členskou
účast v roce 2012 měla exkurze do Vojenského historického ústavu v Praze dne 14. března, kdy
přišlo 52 členů. Museli jsme se proto rozdělit na dvě skupiny.
Nejvyšší účast na přednášce s názvem „Využití internetu v genealogii“ měla Helena
Voldánová, kdy 25. září přišlo 38 posluchačů. Druhou největší měla sice přednáška Jana Martinů o
castelologii dne 22. února s návštěvou 29 lidí. Přednáška však byla tak rozsáhlá, že musela být
z časových důvodů přerušena a na její pokračování 28. března pak přišlo jen 11 členů. Tedy
nejnižší účast za celý rok 2012.
Další velice kladně hodnocená a 27 členy navštívená byla přednáška předsedy Martina
Slabocha „O příbuzenských systémech ve světě“ dne 25. ledna.

Vydání Latinsko-českého slovníku pro genealogy
Již v roce 2011 se podařilo domluvit s autorem dávno vyprodaného a žádaného Latinsko-českého
slovníku pro genealogy a naším členem Janem Marešem nové vydání. Vyskytla se však řada
komplikací, které vydání velmi zpozdily (nebyl k dispozici v digitální podobě, neprošel jazykovou
ani odbornou korekturou, vyskytovalo se v něm dost chyb a překlepů). S úpravou slovníku nám
pomohly latinářky Jazykového ústavu FF UK. Nyní grafik zapracovává poslední korektury a
věřím, že si slovník budete moci za několik týdnů do svých knihoven koupit.
Vydání Německo-českého slovníku pro genealogy
Na posledních třech valných hromadách jsme Vás informovali, že náš člen pan Jan Mareš
připravuje dlouho očekávaný Německo-český slovník pro genealogy. Dokonce jsme již i na valné
hromadě odhlasovali uvolnění částky 180 000 Kč pro jeho vydání. Slovník se však k vydání
připravit nepodařilo a pan Jan Mareš na slovníku dále pracuje.
Vydání nového Sborníku učebních textů pro začínající rodopisce
Výbor připravuje nové vydání sborníku pro začínající rodopisce, neboť již došel náklad 1. vydání
z roku 2005. Vyjde letos, tak aby na kurzu v září byl účastníkům k dispozici. Některé kapitoly jsou
přepracovány a doplněny. Rozhodli jsme se také pro nové vydání „Učebnice čtení“.
Spolupráce s ostatními genealogickými a heraldickými společnostmi
V roce 2012 jsme udržovali kontakty s několika genealogickými a heraldickými společnostmi.
Většinou však jen na úrovni pravidelné výměny časopisů. Výměna časopisů se daří s vídeňským
Adlerem (nejstarší heraldicko-genealogický spolek ve střední Evropě, založený již r. 1870),
německou společností Arbeitsgemeinschaft ostdeutscher Familienforscher e. V. (AGoFF) a dvěma
krajanskými spolky z USA - Czech & Slovak American Genealogy Society, která vydává časopis
Koreny a s Czechoslovac genealogical society Ohio (USA), vydávající časopis „Nase rodina“.
Nejhlubší spolupráce je se Slovenskou genealogicko-heraldickou společností v Martine.
Závěr
Děkuji všem členům správního výboru za celoroční obětavou práci pro ČGHSP a také dalším
členům i příznivcům za pomoc při různých činnostech.
Děkuji Vám za pozornost i za to, že jste přišli na dnešní valnou hromadu na Vinohrady a
projevili tím svůj zájem o činnost a hospodaření ČGHSP! Věřím, že se díky obětavým členům
bude naší společnosti nadále dobře dařit, bude přibývat členů i činnosti.
A nezapomeňme, že v příštím roce 2014 oslavíme již 45 let od našeho založení.
Paní Helena Voldánová seznámila přítomné s výsledky hospodaření za rok 2012.
Hospodaření ČGHSP za rok 2012
Plánovaný rozpočet naší společnosti je tvořen vždy jako vyrovnaný. V rozpočtu vždy dbáme, aby
zůstala částka na pokrytí hlavních provozních nákladů. Částka na termínovaném vkladu tvoří
rezervní fond. Nebyla využita celá plánovaná částka pro dotisk publikace, protože práce na tvorbě
ještě pokračují.
Příjmy:
členské příspěvky
kurzovné
prodej publikací členům a dobírkové poštovné
bankovní úroky
ostatní (registrace osobních znaků, předplatné GHL organizace)
Celkem

254 272 Kč
134 100 Kč
72 999 Kč
6 632 Kč
44 684 Kč
512 687 Kč

Výdaje:
časopis GHL (korektura, grafika, tisk, distribuce)
provoz kurzu
nákup knih do knihovny
poštovné
nájem a provoz kanceláře
přípravné práce na publikacích
ostatní (kancel. potřeby, tisk, výstavy, propagace)

249 700 Kč
55 612 Kč
51 987 Kč
34 656 Kč
77 490 Kč
53 575 Kč
48 765 Kč

Celkem

521 685 Kč

Hospodářský výsledek činí - 8998 Kč (částka uhrazena ze zůstatku z roku 2011)
Na termínovaném vkladu je stále uložena částka 500 tisíc Kč.
Zpráva Revizní komise ČGHSP
Zprávu přednesl předseda Ing. Milan Špirakus. Revizní komise prováděla kontrolu činnosti
Správního výboru a plnění úkolů z Valné hromady na pravidelných zasedáních Správního výboru.
Komise pečlivě zkontrolovala stav majetku, publikací a hospodaření za rok 2012. Komise
pracovala ve složení předseda Ing. Milan Špirakus, členky Petra Pánková a Pavla Říhová, za
jejichž obětavou a časově náročnou práci patří velké poděkování. Revizní komise doporučuje
Valné hromadě vyjádřit souhlas s činností SV a finančním hospodařením ČGHSP v roce 2012.
V diskusi k právě předneseným zprávám nikdy nevystoupil, a proto se přistoupilo k dalšímu bodu a
to udělení uznání za práci pro společnost. Valná hromada odsouhlasila tři návrhy správní výboru a
to pro členy:
Antona Malinovského za uspořádání výstavy Erby a rodokmeny 2012
Radku Matějkovou za kresby pro výstavu a kresby znaku společnosti a rodokmenu Františka
Palackého
Helenu Voldánovou za propagaci společnosti a genealogie v médiích.
Pan místopředseda Tomáš Krůta přednesl další zprávu.
Plán činnosti a rozvoje ČGHSP na rok 2013
 uspořádat dva dny otevřených dveří pro členy, zvláště pro mimopražské členy a nové
zájemce
 zajistit otevření kanceláře každé pondělí od 15 do 17 hodin (kromě státních svátků a letních
měsíců července a srpna)
 zajistit otevření knihovny každé první úterý v měsíci 17 -19 hod (kromě státních svátků a
měsíců července a srpna)
 pravidelně aktualizovat webové stránky www.genealogie.cz a rozšířit sekci určenou
výhradně členům, aktualizovat stránky na facebooku
 podporovat setkávání členů na Úternících
 podporovat genealogické projekty „Genea“
 vydat 4 čísla časopisu Genealogické a heraldické listy

 doplňovat knižní fond genealogickou a heraldickou literaturou
 realizovat setkávání členů na Středečníkách
 uskutečnit výstavu „Putování za předky“
(na rok 2013 jsou připraveny výstavy v Žatci, Berouně, Mnichově Hradišti a
Prachaticích)
 prezentovat naší Společnost na besedách, přednáškách, seminářích a v médiích
 uspořádat kurz pro pokročilé a začínající rodopisce
 v letošním roce připravíme vydání publikace Sborník učebních textů
pro začínající rodopisce a Latinsko-český slovník pro genealogy
Další zprávu přednesla Helena Voldánová.
Návrh rozpočtu ČGHSP na rok 2013
Příjmy:
členské příspěvky
kurzovné
prodej publikací členům a dobírkové poštovné
bankovní úroky
ostatní (registrace os.znaků, předplatné GHL organizace)

260 tis.
140 tis.
84 tis.
6 tis.
40 tis.

Celkem

530 tis. Kč

Výdaje:
časopis GHL (korektura, grafika, tisk, distribuce)
provoz kurzu
nákup knih do knihovny
poštovné
nájem a provoz kanceláře
ostatní (kancel. potřeby, výstava, tisk, propagace)

260 tis.
60 tis.
50 tis.
30 tis.
80 tis.
50 tis.

Celkem

530 tis. Kč

Rozpočet na rok 2013 je plánován jako vyrovnaný
Vydání publikace Sborník učebních textů pro začátečníky
a Latinsko-český slovník pro genealogy
200 tis. Kč
bude uhrazeno z termínovaného vkladu, přičemž vždy zůstane částka 300 tis. jako rezervní fond.
V druhé diskusi k předneseným zprávám vystoupil jako první předseda Martin Slaboch a navrhl
zvýšení členského příspěvku pro členy a organizace na 400 Kč s platností od 1.1.2014. Důvodem
je zvyšování nákladů na přípravu časopisu, poštovného i provozu kanceláře. Členský příspěvek
nebyl změněn již 7 let, zato časopis se svým obsahem zdvojnásobil a změnil vazbu. Jen díky další
činnosti jsme dokázali udržet vyrovnaný rozpočet, ale náklady na jednoho člena značně převyšují
dosavadní částku 300 Kč. Tento návrh jednoznačně podpořili pan Pavel Hnízdil a Karel Dub.
Pan Hnízdil upozornil, že nejsme výdělečná organizace, ale občanské sdružení. Paní Trčková
navrhla hledat finanční prostředky v dalších aktivitách nebo v grantech. Pan Krůta připomněl, že
jsme pro tento rok navýšili počet kurzů a Dnů otevřených dveří. Grant lze využívat pouze na
specifické účely a reálně jen v malé částce. Paní Študentová navrhla zvýšení jen o 50 Kč pro

důchodce. Pan Slaboch toto odůvodnil, že všichni dostávají stejnou hodnotu, a proto by měla být
částka členského příspěvku pro všechny stejná. Těžko lze také ověřovat, kdo je důchodce, a kdo
ještě není. Výjimkou jsou členové ze zahraničí, kteří mají vyšší částku z důvodu vysokého
poštovného. Návrh byl odsouhlasen 43 hlasy, pouze dva členové se zdrželi.
Dále vystoupil pan Tomáš Krůta a informoval o tvorbě webových stránek a o popularizaci
genealogie. Díky seriálu Tajemství rodu se třikrát zvýšila návštěvnost stránek, nákupu učebnic,
dotazů. Zvýšený zájem se také ukázal na návštěvnosti na našich akcí jako je Den otevřených dveří
a besedy. Paní Voldánová informovala o tvorbě seriálu a přítomné pozvala na Středečník
29.5.2013. Pan Anton Uhnák informoval o další propagaci genealogie na Slovensku a vzniku
publikace Výzkum rodové linie, kterou vydal v r. 2010. Pan knihovník Daniel Lang pozval
přítomné na Den otevřených dveří v sobotu 20. 4. 2013.
V závěru valné hromady přednesl pan Jiří Řezníček usnesení valné hromady, které bylo přijato
všemi hlasy přítomných členů.
Usnesení Valné hromady ČGHSP ze 16.3.2013
1/ Valná hromada schvaluje:
a) Zprávu správního výboru o činnosti a hospodaření ČGHSP za rok 2012
b) Zprávu revizní komise k činnosti a hospodaření SV za rok 2012
c) Udělení uznání za práci ve společnosti pro Antona Malinovského, Radku Matějkovou
a Helenu Voldánovou
d) Plán práce a rozvoje společnosti pro rok 2013
e) Rozpočet společnosti na rok 2013
f) Zvýšení členského příspěvku pro členy a organizace na základní částku 400 Kč s platností
od 1.1.2014. Členské příspěvek pro zahraniční členy zůstává nezměněn ve výši 600 Kč.
2/ Valná hromada ukládá předsedovi a Správnímu výboru společnosti vedle běžných
organizačních, administrativních a finančních činností zajišťovat zejména:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

2 x ročně zpřístupnit v sobotu kancelář a knihovnu jako Den otevřených dveří
každé pondělí zpřístupnit kancelář v době 15-17 hodin (mimo svátků a školních prázdnin)
zpřístupnit spolkovou knihovnu dle vyhlášených dnů
doplňovat knižní fond knihovny
realizovat Středečníky
podporovat setkání členů na Úternících
uspořádat kurz pro začínající rodopisce a rozšířený kurz
propagovat ČGHSP na výstavě, besedách, přednáškách a v médiích
podporovat projekty Genea 2003
vydávat 4x ročně členský časopis Genealogické a heraldické listy
iniciovat setkání a koordinovat společné aktivity s dalšími genealogickými a heraldickými
společnostmi

Pan Tomáš Krůta ukončil valnou hromadu v 12.30 hodin s přáním mnoho dalších badatelských
úspěchů a zdraví.

