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Helena Voldánová, Martin Slaboch

V sobotu 17.  března  2018 se členové  opět  sešli  na pravidelném zasedání  Valné  hromady
v zasedací  místnosti  sboru  Českobratrské  církve  evangelické  v Praze  na  Vinohradech
v celkovém počtu 56 členů. Vedení zasedání se ujal stejně jako loni místopředseda spolku
Tomáš Krůta. 

Po  přednesení  programu  oznámil  T.  Krůta  drobnou  změnu  v  programu,  kdy  o
protinávrzích bude hlasováno přednostně před hlavním návrhem stanov, jak požadovala paní
Filomena Jičínská. Dále navrhl člen Karel Dub svůj protinávrh, aby byla zvolena paní Mgr.
Klára Hrbková jako mediátor při  řešení nových stanov, a změnu v bodu, že nové stanovy
musejí být na této valné hromadě schváleny, jinak hrozí spolku zrušení a pokuta. T. Krůta
zareagoval, že společnost upravila stanovy podle nového občanského zákoníku již na valné
hromadě v roce 2014 a tím splnila tuto povinnost, a tedy nehrozí spolku žádné sankce, natož
zánik. Při hlasování tento protinávrh nebyl schválen (48 proti, 0 pro, 4 se zdrželi). Jednání
valné hromady tedy pokračovalo dle připraveného programu (41 pro, 5 proti, 6 se zdrželo).
Dále valná hromada odhlasovala způsob volby veřejným hlasováním (pro 50, proti 1, zdržel
se 1), zapisovatelku Helenu Voldánovou (pro 51, proti 0, zdržel se 1), předsedu návrhové
komise Ing. Pavla Nesrstu, členy RNDr. Annu Svačinovou a Vlastu Krylovou (pro 52), dále
předsedu volební komise Jiřího Šulce, členy Petra Hnízdila a Pavla Zacha (pro 51).

Předseda Martin Slaboch přednesl zprávu o činnosti za rok 2017

Vážené členky a vážení členové,
vítám Vás na valné hromadě ČGHSP a děkuji Vám, že jste dnes na valnou hromadu na Vi-
nohrady přišli a máte zájem o činnost, ale i budoucnost našeho spolku. 

V posledních letech zažíváme zvýšený zájem o genealogii a je to i zásluhou naší společnosti a
její bohatou činností. Rok 2017 přinesl mnoho událostí, jak plánovaných, tak nečekaných. Tě-
šit nás může vysoký počet členů, dobré hospodaření, kdy se obrat pohybuje kolem 1 milionu
Kč,  knihovna  s téměř  11 000  svazky,  výstavy  po  naší  republice,  obsazenost  kurzů  a
spokojenost  absolventů  s  nimi,  nebo  vydání  čtyř  čísel  časopisu.  Žádná  jiná  zájmová
společnost obdobného zaměření v naší vlasti takovou bohatost činnosti nemá. 

Situace se mění, již nejsme jediní, kdo kurzy pořádá, přibývá profesionálních gene-
alogů, vznikají nové, zatím malé genealogické spolky, např. v Havířově, v Mnichově Hradišti,
nedávno byla založena Slezská genealogická společnost v Opavě. A my dnes máme zvolit
nový výbor, který povede naši společnost do druhé padesátky její činnosti. Měli bychom zvo-
lit své zástupce, kteří mají nejen potřebné znalosti, ale mají tuto společnost rádi a jsou ochotni
ji dost velkou část svého života obětovat. 

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

Členové výboru zajišťovali  pravidelné pondělní služby v kanceláři,  které byly od 1. ledna
2017 zajištěny 1× měsíčně od 15 do 19 hodin. Na těchto 10 pondělních služeb přišlo 35 ná-
vštěvníků 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, s níž byla podepsána smlouva o vedení
účetnictví; je pojištěna a nese za naše účetnictví zodpovědnost. 

Členství
V roce 2017 bylo přijato 43 nových členů. Během roku 12 členů zemřelo, 51 členů ukončilo
členství na vlastní žádost nebo jim bylo členství ukončeno z důvodu neuhrazení členského
příspěvku. Celkový počet členů ke konci roku byl 914 individuálních a 123 organizací. Vý-
razně se v posledních letech zvyšuje mezi nově přijatými členy podíl žen.

Knihovna
Celkový počet svazků knihovny se přiblížil k 11 000. Byla otevřena tradičně každé první úte-
rý v měsíci, kromě letních měsíců července a srpna, celkem tedy 10×, a také během jedné so-
boty, kdy se konal Den otevřených dveří. Návštěvnost knihovny kolísala mezi 10 a 20 badate-
li.
Po celý rok se o knihovnu starala paní Jana Faltová, výpůjční doba se o dvě hodiny prodlouži-
la, knihovna bývá otevřena první úterý v měsíci od 15 do 19 hodin. Do knihovny docházeli
celý rok pravidelně vypomáhat členové ČGHSP pan Jiří Výška a pan Roman Bláha. Děkuje-
me všem dárcům, kteří vloni do knihovny věnovali knihy. Knihy byly půjčovány dle nového
knihovního řádu a bylo hlídáno dodržování výpůjční doby.

Dny otevřených dveří
V roce 2017 se konal pouze jediný DOD v listopadu a přišlo přes 40 návštěvníků, což bylo
dobře  zvládnutelné.  Dny otevřených  dveří  jsou  pořádány  od roku 2000 zejména  pro  mi-
mopražské členy a zájemce. 

Internetové stránky www.genealogie.cz
Bez vlastních stránek by náš spolek nemohl aktuálně informovat své členy ani další zájemce.
Internetové stránky pravidelně od roku 2008 aktualizuje místopředseda Tomáš Krůta, který
připravuje jejich novou podobu, kde bude spuštěna dlouho slibovaná „Osobní sekce“, v níž
členové najdou zajímavé údaje a rodopisné pomůcky. 
Pro aktuální zprávy využíváme od února 2011 vlastní profil na známé sociální síti Facebook.
Členy správního výboru i členy a dalšími příznivci genealogie jsou zde přidávány aktuální
informace nejen o akcích v ČGHSP, ale i různé zajímavosti z genealogie, heraldiky a historie.
Vlastní profil na FB Genealogie Ústí nad Labem má i naše pobočka v Ústí se svými aktivita-
mi.

Korespondence
Za celý rok 2017 došlo na naši adresu 181 fyzických dopisů nejrůznějšího obsahu, ale nej-
častěji členských přihlášek, faktur, odborných heraldických i genealogických dotazů, ozná-
mení 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 2384 e-mailových zpráv (loni přišlo 2272 zpráv), s různými dotazy, přáními, ob-
jednávkami knih a kurzů. 
Na všechny e-mailové zprávy je většinou téhož dne odpovídáno. Pouze složitější dotazy si vy-
žádají na vypracování náležité odpovědi několik dní, zejména prosby na určení erbu, kdy nej-
více pomáhají Stanislav Kasík a Jan Oulík. 



Kurzy
Kurzům se v roce 2017 opět dařilo a celkem jimi prošlo 193 zájemců o vzdělávání v rodopisu.
Podzimní kurz navštěvovalo 36 účastníků a většina z nich se hlásí do rozšiřujícího kurzu na
jaře 2018. Jednodenními kurzy během dnů 4. 2., 25. 2., 13. 5. a 4. 11. prošlo celkem 94 osob.
Rozšiřující kurz na jaře 2017 navštěvovalo 25 osob. 

Výkladní skříní činnosti na poli vzdělávání je náš rozšiřující kurz, kde přednášejí od-
borné kapacity, jako je vojenský historik pan E. Stehlík nebo genetik D. Vaněk a mnozí další
z Národního archivu, Univerzity Karlovy a jiných vědeckých institucí. 

Druhým zásadním kurzem je kurz čtení starého písma. Oba kurzy nemají v ČR žádnou konku-
renci,  takže na kurzy dorazili  zájemci  třeba z Českého Těšína nebo Uherského Brodu. U
jednodenních  kurzů  se  stává,  že  dorazí  rodinné  dvojice:  matka–dcera,  švagrová–tchyně,
vnuk–děda, manželé, příbuzní. 
Konkurence připravuje také kurzy po celé ČR, ale ČGHSP zůstává lídrem na poli rodopisné-
ho vzdělávání v ČR. Kurzy vede místopředseda Tomáš Krůta ve spolupráci s Helenou Vol-
dánovou. 

Časopis Genealogické a heraldické listy
V roce 2017 nastala změna podoby časopisu, poprvé v historii ČGHSP byl barevný tisk a za-
veden velký formát A4, který umožňuje zobrazení velkých rodokmenových grafů. Věřím, že
jste všichni tuto změnu přivítali. Podařilo se připravit, vytisknout a rozeslat všem členům čtyři
vydání časopisu. Každé vydání mělo 72 stran. Pokračoval seriál úvodních článků o význam-
nějších osobnostech českého národa a jejich rodech. Otištěny byly tyto hlavní články:
● Učitel a spisovatel Josef Věnceslav Vlasák (1802–1871) a jeho rod (Otakar Vlasák)
● Akademický malíř Augustin Němejc (1861–1938) a jeho rod (Rostislav Němejc)
● Knihomol Bohumír Jan Dlabač (1758–1820) a jeho původ (Břetislav Ditrych)
● Klatovský rodák Karel Slavoj Amerling (1807–1884) a jeho rod (Martin Kříž)
Snad se i letos podaří získat čtyři rodopisné články o zajímavých osobnostech našeho národa
a jejich rodech. Nově byla v loňském roce zavedena rubrika Ohlasy na články, kde je možno
reagovat na otištěné příspěvky. 
Nadále vycházely dva dlouholeté  heraldické  seriály  od Stanislava  Kasíka o vývoji  komu-
nálních znaků a od Arnošta Drozda „Osobnosti s erby“, v č. 4 vyšel již 34. díl. 
Redakční rada nyní pracuje v sestavě Ing. Mgr. Martin Slaboch – vedoucí, PhDr. Vladimíra
Hradecká, Karel Dub, Ing. Bc. Jan Oulík a Mgr. Jan Kahuda.

Pro rok 2018 se připravuje nové vydání knihy Učebnice pro pokročilé rodopisce. 

Výstavy „Putování za předky“
Výstava „Putování za předky“ byla loni uspořádána na třech místech. 
První byla od 11. 1. do 22. 2. v Obecní knihovně v Čestlicích, od 27. 9. do 26. 11 v Muzeu 
Vysočiny v Jihlavě. A poslední se uskutečnila od 8. 12. 2017 do 28. 1. 2018 v Muzeu krajky 
ve Vamberku. Výstavy a besedy na nich zajišťuje dlouhá léta Helena Voldánová. 
Poděkování patří manželům Bláhovým za převozy výstav a spolupráci při instalaci. Také 
bychom chtěli poděkovat za příspěvek na výstavu v Jihlavě manželům Mikyskovým z Prahy. 
Ve spolupráci s Moravskou genealogickou a heraldickou společností v Brně vystavujeme od 
předloňska i dva panely k propagaci jejich činnosti.

Pro výstavu jsme zakoupili po 17 letech 30 kusů nových panelů a plánujeme výstavu 
graficky upravit a vylepšit. O naši výstavu je stálý zájem a máme domluveny výstavy i pro 
další léta. Výstava Putování za předky je jednou z nejvýznamnějších propagací naší 
společnosti.



K 50. výročí plánujeme výstavu v Muzeu v Jílovém u Prahy, v němž se v 80. letech scházeli 
naši předchůdci a které jim tehdy poskytlo azyl. 

Osobní znaky
Během roku 2017 bylo odborně posouzeno, schváleno a zaregistrováno 24 nových osobních
znaků (loni bylo 45). K 31. 12. 2017 bylo u ČGHSP zaregistrováno téměř 300 osobních zna-
ků, jako obvykle v naprosté většině mužů. Znaky ČGHSP započala 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 sek-
ci Osobní znaky.

Pobočka v Ústí nad Labem
Členové naší jediné pobočky, která byla založena r. 2014, se pravidelně každý měsíc scházejí 
ve vědecké knihovně v Ústí nad Labem. Při pravidelných schůzkách si členové vzájemně radí 
a pomáhají nebo si sjednávají přednášející na besedy, jako např. o vojenství (Jiří Řezníček), o 
nemanželských dětech (Helena Voldánová) nebo o genetice (Daniel Vaněk). Děkujeme panu 
Bumbovi a panu Ing. Lubomíru Novému za organizaci těchto aktivit a také panu Černeckému 
z vedení vědecké knihovny za poskytnutí prostor a propagací akcí.

Letos v únoru pobočka uspořádala svůj první Den otevřených dveří, kde se lidé dozvěděli o
činnosti pobočky, mohli se poradit o rodopisném pátrání, nakupovali námi vydávané publika-
ce. Akce se zúčastnilo 61 lidí.

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
kolísala od dvou do pěti členů. Organizátory jsou A. F. Malinovský a Pavel Zach. 

Středečníky
V roce 2017 zajišťoval středeční setkání člen správního výboru Pavel Hnízdil s pomocí člena
společnosti  a  svého bratra  Petra  Hnízdila.  Uskutečnilo  se  celkem 17 středečních  setkání,
z toho 11 v prvním pololetí a 6 ve druhém pololetí. Dvě přednášky byly zorganizovány mimo
Prahu.

Akcí se zúčastnilo celkem 308 osob, z toho bylo 215 členů naší společnosti (72 %) a
84 hostů (28 %). Na jeden středečník tak připadá průměrně téměř 19 návštěvníků. 
Nejvyšší návštěvnost měla přednáška Pavla Hnízdila  Militaria ze dne 11. října s celkem 27
návštěvníky, z toho bylo 22 našich členů a 5 hostů.

25 návštěvníků přišlo na přednášku Ing. Zdeňka Chramosty o  Čs. námořní plavbě
dne 8. února a na přednášku prof. Václava Ctirada Pospíšila s názvem O našich předcích tro-
chu jinak. Dalším v pořadí byl Ing. Zdeněk Chramosta s přednáškou o Marii Theresii dne 4.
října, kterou navštívily 24 osoby, z toho 19 našich členů a 5 hostů.
 
Děkujeme členům společnosti za jejich účast na středečních setkáních,  za jejich aktivitu a
vstřícnost. Děkujeme též za technickou a organizační pomoc. Vyzýváme návštěvníky setkání,
aby nám svými podněty usnadnili přípravu programu, a uvítáme nabídky nových přednášek.
 



Dne 29. listopadu se vydařila návštěva archivu České národní banky, možnosti ojedinělé ex-
kurze v Praze na Zličíně využilo 24 členů. 

Spolupráce s ostatními genealogickými a heraldickými společnostmi
Dne 21. září byla ČGHSP přijata na plenárním zasedání v budově Akademie věd na Národní
třídě do Rady vědeckých společností AV ČR, která sdružuje přes 80 vědeckých společností. 
A věřte mi, že to opravdu nebylo jen formální přijetí. 

Spolupráce se daří se Spolkem přátel Pardubic, kde pracuje genealogická skupina, kde se ujal
organizace  pravidelných  schůzek  genealogické  sekce pan  Vítězslav  Svoboda.  Pravidelně
pořádají také besedy otevřené široké veřejnosti v prostorách Krajského úřadu v Pardubicích,
kde v rámci spolupráce přednášejí naši zkušení členové, např. Pavel Hnízdil. 

Většina spolupráce probíhá jen na úrovni pravidelné výměny časopisů nebo vyřizování do-
tazů. Tato výměna se daří s vídeňským Adlerem (nejstarší heraldicko-genealogický spolek ve
střední Evropě, založený již r. 1870) a německou společností Arbeitsgemeinschaft Ostdeuts-
cher Familienforscher e. V. (AGoFF). Nejdelší spolupráce trvá v posledních letech se Slo-
venskou genealogicko-heraldickou společností, která vznikla v r. 1991 v Martině. 

ČGHSP v médiích
Stejně jako v minulých letech, i v roce 2017 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:
8. 2. 2017 Obecní knihovna Čestlice
21. 3. 2017 Nepolisy u Chlumce
28. 3. 2017 Volnočasové centrum Nelahozeves
5. 4. 2017 Spolek přátel Pardubicka Pardubice
26. 9. 2017 Muzeum Vysočiny Jihlava
25. 10. 2017 Roudnice u Chlumce
8. 12. 2017 Muzeum krajky Vamberk

Z výčtu hlavních činností vidíte, že naše loňská činnost byla bohatá a pestrá. Netvrdím, že
není co zlepšovat, ale zažili jsme 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. Proto neber-
me 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
vést do dalšího půlstoletí činnosti. 

Závěrem mohu říci, že se naší České genealogické a heraldické společnosti v roce 2017 díky
obětavé práci členů výboru, kteří odpracovali desítky a někteří stovky hodin, dařilo. Pracovali
ve  složení  Marcela  Černá,  Jana  Faltová  (kooptována  v červnu  2017),  Helena  Voldánová,
Pavel Hnízdil, Roman Bláha a Zdeněk Chramosta, místopředseda Tomáš Krůta. 

Často to pro ně znamenalo velké oběti časové, rodinné, ale i finanční, např. platby telefonních
poplatků. 

Věřím, že většina z Vás, zejména ti, kdo mají s prací v dobrovolných spolcích zkušenosti a
vědí, jak je těžké získat lidi pro dobrovolnou práci, jejich práci ocení. 



Poděkovat chci též mnohým z Vás, kteří jste nám ochotně pomáhali, a většina z Vás, těch nej-
věrnějších a nejspolehlivějších, zde dnes sedí mezi námi.

Přeji si, abychom nadále všichni společně pracovali a měli radost z našich ušlechtilých koníč-
ků – genealogie a heraldiky! 
Je mým přáním, abychom byli na náš zájmový spolek hrdí a ve svornosti mířili k 50. výročí 
našeho založení, které bude již za rok, v březnu 2019. 

Děkuji Vám za pozornost! 

Zprávu o hospodaření přednesla Helena Voldánová

Plánovaný rozpočet naší společnosti je tvořen vždy jako vyrovnaný. V rozpočtu dbáme, aby
zůstala částka na pokrytí hlavních provozních nákladů. Částka na termínovaném vkladu tvoří
rezervní fond. Významné jsou příjmy z kurzů a prodeje publikací,  které pokrývají výrazně
naše provozní náklady. Velká část příjmů tedy závisí na osobních aktivitách členů správního
výboru. Vedení účetnictví zpracovává profesionální účetní firma Ekonomik, s. r. o., Praha 5 –
Stodůlky. 

Příjmy v roce 2017:

členské příspěvky                          401 748 Kč

časopis pro organizace                        32 500 Kč

kurzovné                                   266 850 Kč

prodej publikací členům a dobírkové poštovné 136 591 Kč

registrace osobních znaků                  14 500 Kč

ostatní                                  4 549 Kč

Celkem    856 738 Kč                          

Výdaje v roce 2017:

časopis GHL (grafika, korektury, tisk, poštovné)   437 326,70 Kč

provoz kurzu                             111 498 Kč

nákup knih do knihovny                    28 834  Kč

poštovné                                  101 252,09 Kč

nájem a provoz kanceláře                      95 520,58 Kč

kancelářské potřeby                           19 306  Kč



srážková daň                                 8 306  Kč

ostatní (web, výstavy, účetní služby)            119 097,88 Kč           

Celkem  921 141,25 Kč                              

Počáteční zůstatek (pokladna, banka)           91 904,19 Kč

+ celkové příjmy                            856 738 Kč 

výsledek                                   948 642,19 Kč

– celkové výdaje                             -921 141,25 Kč                                                     

Konečný zůstatek                             27 500,94 Kč 

Na rezervním fondu (termínovaný vklad u Fio banky) k 31. 12. 2017 bylo uloženo 752 493,40
Kč.

SV splnil daňové povinnosti a kontrolní komise zkontrolovala veškeré účetnictví.

Zprávu Kontrolní komise přednesla členka Pavla Říhová (pan Ing. Milan Špirakus se 
předem omluvil z účasti, neboť pobýval ze zdravotních důvodů v lázních).

Kontrolní komise se po celý rok věnovala kontrole činnosti, hospodaření, stavu majetků a 
plnění úkolů uložených na minulé valné hromadě. Komise nezjistila žádné problémy a 
předseda p. Špirakus poděkoval členkám Pavle Říhové a Zdeňce Bláhové za jejich obětavou 
práci.

Diskuse k předneseným zprávám

Paní F. Jičínská se ptá, proč prodáváme pod cenou časopisy z loňského roku za celkovou cenu
100 Kč. M. Slaboch odpověděl, že prodáváme jedno číslo za 100 Kč, nikoliv celý ročník, a
cena  je  tedy  v pořádku.  P.  Jičínská  se  vyjádřila,  že  otevření  kanceláře  pouze  jeden  den
v měsíci  je  málo,  a  navrhuje  další  rozšíření  otevírací  doby.  Pan  Krůta  a  pan  Slaboch
odpověděli,  že po dlouholeté  evidenci počtu návštěvníků jsme upravili  dobu na jeden den
v měsíci  s delší  otevírací  dobou,  která  více  vyhovuje  mimopražským  návštěvníkům  i  k
zajištění  služeb  ze  strany  správního  výboru.  Pokud  by  chtěl  jednotlivec  nebo  kolektiv
mimořádně navštívit kancelář a knihovnu, lze termín dopředu dojednat se správním výborem.

Změna stanov ČGHSP
T. Krůta přednesl zprávu o průběhu roční přípravy stanov a nově navržené změny. Oproti
návrhu zveřejněnému v časopise ještě navrhl doplnění ve dvou bodech na základě posledních
připomínek členů.

K tvorbě stanov proběhla další diskuse. Paní F. Jičínská žádá zrušit slovo „nejméně“
ve volbě počtu členů správního výboru a fixovat počet členů správního výboru. Paní Malá a p.
Ploc naopak podporují, aby toto ustanovení variabilního počtu zůstalo. Paní Kalida Malá také



žádá, aby všichni přítomní řádně hlasovali zdvižením ruky a aby se nově příchozí podepsali
do prezence.

JUDr.  Marek  Starý  navrhl  úpravu  věty,  aby  do  správního  výboru  bylo  možno
kooptovat počet členů pouze dle počtu zvolených členů valnou hromadou. Mgr. Petr Nohel
vysvětlil  podporu  návrhu  stanov  správního  výboru  proti  návrhu  Karla  Duba.  Pan  Dub
nesouhlasil s volbou členů správního výboru jako celku. RNDr. Anna Svačinová a pan Nohel
podpořili  návrh SV proti  návrhu pana Duba. Paní  Svačinová podporovala  volbu SV jako
celku, protože jako celek má celý správní výbor zodpovědnost. Proběhla diskuse o možném
přidání práva členů na zprostředkování kontaktů mezi členy – nakonec bylo dohodnuto, že
taková věc bude v organizačním řádu, protože bude řešena individuálně z důvodů různých
pohledů na věc.

Dále proběhlo hlasování o jednotlivých protinávrzích. Protinávrh p. Duba zveřejněný
v příloze časopisu nebyl přijat (proti 45 hlasů, pro 0, 11 se zdrželo). Byly přijaty návrhy p.
Miloše Neumana – vyloučení člena schvaluje VH, případné odvolání proti vyloučení je řízené
občanským zákonem (pro 53, proti 0, zdržel se 3), p. Zbyňka Knopa – vložit podrobnosti
k vedení seznamu členů – zákon o ochraně osobních údajů (pro 53, proti 0, zdržel se 3) a pana
Marka Starého – upřesnění počtu kooptací členů správního výboru ve smyslu 1 : 1 (pro 52,
proti 2, zdržel se 2). Nebyl přijat návrh p. Knopa zanechat původní text volby SV, jako je v
původních stanovách (pro 16, proti 23, zdržel se 11). Návrh správního výboru byl odhlasován
(pro 43 hlasů, proti 3, zdržel se 4). 

Volba Správního výboru pro období 2018–2021
Pan  předseda  Martin  Slaboch  představil  kandidáty  na  předsedu,  místopředsedu  a  členy
správního výboru dle stanov při  volbě jako celek. Předseda Martin Slaboch, místopředseda
Tomáš Krůta, členové Marcela Černá, Helena Voldánová, Jana Faltová, Roman Bláha, Pavel
Hnízdil, Zdeněk Chramosta. Návrh byl schválen (pro 43, 1 proti, 4 se zdrželi). Pan Martin
Slaboch poděkoval členům za důvěru.

Volba Kontrolní komise pro období 2018–2021
Dle návrhu byl zvolen předseda Ing. Milan Špirakus, členky Pavla Říhová a Zdenka Bláhová.

Udělení uznání za práci pro společnosti a čestného členství

Správní výbor nenavrhoval žádné ocenění nebo čestné členství.

Pan Karel Dub navrhl udělit čestné členství panu Miroslavu Zikmundovi ze Zlína, který se
dlouhodobě věnuje  rodopisu a příští rok oslaví 100. narozeniny. Návrh byl odsouhlasen (48
pro, 4 se zdrželi).

Ing.  Miroslav  Zikmund,  dr.  h.  c.  (narozen  14.  2.  1919  v Plzni),  cestovatel,  spisovatel,
scenárista,  filmový  producent,  fotograf  a  novinář.  Po  roce  1969  mu  bylo  znemožněno
cestování a publikování, a tak se jeho velkým koníčkem stala genealogie. Jeho povídání o
rodopisu jste mohli zhlédnout v třídílném dokumentu „Hledáme své předky“ režiséra Václava
Filipa a Libuše Štědré, které znáte také jako tvůrce oblíbeného pořadu Potomci slavných.

Plán činnosti ČGHSP pro rok 2018
Byl navržen následující plán činnosti:

 uspořádat Den otevřených dveří pro naše členy a nové zájemce



 zajistit otevření kanceláře každé třetí pondělí v měsíci od 15 do 19 hodin (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 rozšířit sekci určenou 
výhradně členům, aktualizovat stránky na Facebooku

 registrovat osobní znaky
 podporovat setkávání členů na Úternících
 podporovat genealogické projekty „Genea“
 podporovat činnost poboček
 vydat čtyři čísla časopisu Genealogické a heraldické listy
 vydat Soupis knižního fondu
 vydat publikaci Učebnice pro pokročilé rodopisce
 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

Plán hospodaření ČGHSP pro rok 2018 

Příjmy:
členské příspěvky 420 000 Kč
časopis pro organizace 30 000 Kč
kurzovné 250 000 Kč
prodej publikací členům 150 000 Kč
ostatní (registrace znaků) 30 000 Kč
Celkem   880 000 Kč                          
 
Výdaje:
časopis GHL 400 000 Kč
provoz kurzu 120 000 Kč
nákup knih do knihovny 40 000 Kč
poštovné 100 000 Kč
nájem a provoz kanceláře 120 000 Kč
účetní služby 50 000 Kč
ostatní (výstava, web, kanc. potřeby)50 000 Kč             
vydání Soupisu knižního fondu 80 000  Kč
vydání publikace pro pokročilé rodopisce 120 000 Kč
Celkem 1 080 000  Kč                              

K vydání publikací bude použita částka 200 tisíc Kč z rezervního fondu.

V rezervním fondu je uloženo 752 493,40 Kč a připsaný zdaněný úrok za rok 2018.

Usnesení Valné hromady ČGHSP ze dne 17. 3. 2018

1/ Valná hromada schvaluje:



Zprávu Správního výboru o činnosti a hospodaření ČGHSP za rok 2017

Zprávu Kontrolní komise k činnosti a hospodaření SV za rok 2017

Udělení čestného členství pro Miroslava Zikmunda ze Zlína.

Plán práce a rozvoje společnosti pro rok 2018

Plán hospodaření společnosti na rok 2018

Schválení stanov ČGHSP

Schválení předsedy a místopředsedy a členů správního výboru – předseda Ing. Mgr. Martin 
Slaboch, Ph.D., místopředseda Tomáš Krůta, členové Marcela Černá, Mgr. Jana Faltová, 
Helena Voldánová, Ing. Zdeněk Chramosta, Roman Bláha, Pavel Hnízdil.

Schválení předsedy a členů kontrolní komise – předseda Ing. Milan Špirakus, členky Pavla 
Říhová a Zdenka Bláhová.

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

 uspořádat Den otevřených dveří v knihovně a kanceláři
 zpřístupnit kancelář společnosti dle stanovených hodin a dnů
 zpřístupnit spolkovou knihovnu dle stanovených hodin a dnů
 doplňovat knižní fond knihovny
 registrovat osobní znaky
 realizovat Středečníky
 podporovat setkání členů na Úternících
 podporovat činnost poboček
 uspořádat kurzy jednodenní, čtení, začínající a rozšiřující
 propagovat ČGHSP na výstavách, besedách, přednáškách a v médiích
 podporovat projekt Genea 
 vydávat čtyřikrát ročně členský časopis Genealogické a heraldické listy
 iniciovat setkání a koordinovat společné aktivity s dalšími genealogickými a 

heraldickými společnostmi

Návrh přednesl předseda návrhové komise Pavel Nesrsta a valná hromada jej schválila všemi 
hlasy (52 pro). Valná hromada skončila v 13.50 hod.

Přejeme všem členům hodně badatelských úspěchů a děkujeme za podporu a důvěru.
Správní výbor ČGHSP
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