
Zpráva z valné hromady České genealogické 

a heraldické společnosti v Praze, z.s., konané 27. března 2021

Helena Voldánová a Martin Slaboch

Valná hromada se konala poprvé v dějinách spolku online v sobotu 27. 3. 2021 od 10 hodin,
tuto formu si vynutila karanténní opatření kvůli vážné epidemické situaci v naší republice.
Připojeno bylo při zahájení 49 členů, později se připojili ještě 2 členové (celkem 51 členů).
Videokonferenci  vedl  místopředseda  Tomáš  Krůta,  zapisovatelkou  byla  členka  správního
výboru Helena Voldánová.

Po  provedení  prezence  účastníků  zahájil  Valnou  hromadu  Tomáš  Krůta,  který  nejdříve
informoval o technickém postupu videokonference a způsobu hlasování. Prvně se hlasovalo o
zapisovatelce, zvolena byla Helena Voldánová (zvolena 47 hlasy), dále o návrhové komisi –
předseda Ing. Jiří Klusáček a člen Rudolf Janda (zvoleni 47 hlasy), dále o volební komisi –
předseda  PhDr.  Petr  Nohel,  členové  Zdeněk  Suda,  Petr  Hnízdil  (zvoleni  46  hlasy).  Po
odsouhlasení programu Valné hromady (všemi hlasy přítomných) byla přednesena zpráva o
činnosti společnosti za rok 2020.

Zprávu  o  činnosti  společnosti  za  rok  2020  přednesl  předseda  Martin
Slaboch

Činnost správního výboru

Po celý rok se členové správního výboru scházeli ke schůzím, zpravidla každé 3 týdny, kromě
prázdninových měsíců července a srpna. Od března se konaly online výborové schůze. 

Členové výboru zajišťovali pravidelné pondělní služby v kanceláři,  které byly zajištěny 1×
měsíčně každé 3. pondělí mezi 15. a 19. hodinou, do doby, než přišla epidemie. 

Počet členů

Během roku 2020 bylo přijato 49 nových členů. 9 našich členů zemřelo. Členství ukončilo 27
členů (někteří dobrovolně, někteří museli být pro nezaplacení členského příspěvku vyloučeni.
Počet individuálních členů se oproti roku 2019 zvýšil o 21. Celkový počet členů ke konci
roku byl 938. Snížil se ale počet organizací ze 124 na 114 z důvodů zhoršené finanční situace
státních organizací.

Korespondence

Za  loňský  rok  došlo  2  244  e-mailových  zpráv  s  dotazy,  přáními,  objednávkami  knih  a
přihláškami do našich kurzů. Fyzických dopisů došlo pouze 73. Na všechny e-mailové zprávy
je  většinou  téhož  dne  odpovídáno.  Pouze  na  některé  složitější  dotazy  je  k  vypracování
odpovědi potřeba více času. Poděkování za pomoc s častými heraldickými dotazy zasluhují v
posledních letech naši členové: pánové heraldici  Stanislav Kasík, Anton Malinovský a Jan
Oulík. 

Spolková knihovna



Knihovna společnosti fungovala vzhledem k epidemiologické situaci okolo nás v omezeném
režimu. Několikrát jsme se sešli, několikrát bylo otevřené okénko pro výdej knih a někdy bylo
jako v jiných knihovnách zavřeno. Řídili jsme se instrukcemi Ministerstva kultury a pokyny
ředitele  Národní  knihovny. Knihovna bývá navštěvována průměrně 15 čtenáři.  Po dohodě
mailem nebo telefonicky lze výpůjční dobu knih prodloužit.

Během roku jsme nakupovali knižní novinky k doplnění fondu podle finanční situace. Celkem
jsme investovali  do  nákupu  knih  12  437 Kč.  Získali  jsme  od Muzea  v  Ústí  nad  Labem
významný knižní dar genealogických knih. Počátkem roku vyšel také v tištěné podobě Soupis
knih naší knihovny, který byl rozeslán všem členům a mohou si podle něj knihy objednávat.
Paní knihovnice Jana Faltová je se čtenáři v kontaktu e-mailem, telefonicky i na Facebooku. 

Den otevřených dveří

Kvůli epidemiologické situaci se vloni nemohl žádný den otevřených dveří konat. Pouze ve
spolupráci  s  naší  pobočkou v Ústí  nad  Labem byl  22.  2.  2020 Den otevřených  dveří  ve
Vědecké knihovně v Ústí nad Labem. 

Internetové stránky www.genealogie.cz a profil na Facebooku

Návštěvnost našich webových stránek je proměnlivá a v průměru dosahuje měsíčně asi 11
tisíc uživatelů, kteří zobrazí cca 50 tisíc stránek. Denně zavítá na stránky v průměru přibližně
700 osob. Jsou ale extrémy, kdy třeba za leden 2021 k nám zavítalo za leden kolem 30 tisíc
uživatelů – to je způsobeno nějakou zmínkou na zpravodajských serverech apod. Na stránky
dáváme veškeré dění ze Společnosti a informace pro členy. 

Počet zobrazení našich stránek na Facebooku je v průměru týdně cca 3 000. Největší dosahy
mají  naše oznámení  o výstavách,  které  ostatní  mezi  sebou sdílejí  nebo příspěvky,  kde se
rozvine nějaká diskuze. Počet lidí, kterým se náš FB líbí, je nyní v březnu 2021 více jak 3
500. Na FB jdou novinky nejen o Společnosti, ale i internetové zajímavosti využitelné pro
rodopis. 

Kurzy

Rok 2020 zasáhl pochopitelně i oblast kurzů. Mnohé byly zrušeny během první vlny korony,
a to znamenalo finanční výpadek v rozpočtu. 

Během ledna jsme stihli uspořádat 1denní kurz (25. 1. – 25 účastníků), ale ten další plánovaný
na 14. 3. už byl zrušen. 

Kurz čtení lektorky Petry Konupkové proběhl 18. 1. a 22. 2. (oba po 7 účastnících). Pak jsme
byli všichni doma a začali přemýšlet, jak kurzy dělat online. U jednodenního kurzu jsme si to
dokázali představit, ale u čtení nejprve vůbec ne. Jakmile jsme si ale vyzkoušeli, že připojení
do videokonference zvládne skutečně každý, šli jsme do nové formy. Na jaře kombinovaně
(online i prezenčně najednou), ale od podzimu už opět pouze online. Online forma některé
odradí,  protože  vítají  právě  prezenční  formu,  kdy  nejste  vyrušováni  okolím  a  domácími
povinnostmi. Naopak zase online forma zpřístupní kurzy lidem z druhého konce republiky,
kteří by jinak neměli šanci přijet. Výsledek návštěvnosti ale je spíše horší, protože ne všichni
najdou sílu se v této době vzdělávat. 



Na podzim jsme pokračovali s jednodenními kurzy v termínech 19. 9. (23 účastníků) a 21. 11.
(18 účastníků). Čtení proběhlo 6. 6. (6 účastnic), 17. 10. (4 účastnice) a 28. 11. (5 účastnic) –
skutečně na podzim kurz čtení absolvovaly pouze ženy! 

Jarní  rozšiřující  kurz  jsme  zrušili  a  peníze  jsme  vrátili,  museli  jsme  ten  rok  vynechat.
Podzimní základní jsme ale začali od začátku připravovat jak online, tak prezenčně v termínu
1.  10.–10.  12.  (28  účastníků).  Ale  již  od  třetího  večera  jsme  museli  být  online  kvůli
nouzovému stavu až do konce. 

Covidová doba přinesla do kurzu novinku – online formu, nahrávání přednášek pro pozdější
přehrání a možnost účasti  i  genealogům ze vzdálených míst.  Pokrok by tu byl, ale forma
setkávání,  diskuzí  a  objevování  při  osobním  kontaktu  bohužel  hodně  chybí.  Snad  s
proočkováním se na podzim 2021 opět budeme mít možnost setkat na kurzech osobně. 

Celkem našimi kurzy v roce 2020 prošlo 123 absolventů. 

Časopis Genealogické a heraldické listy

I v roce 2020 se podařilo podle plánu připravit,  vytisknout a včas rozeslat všem členům 4
vydání časopisu. Redakční rada se nemohla scházet, a proto řešila vše potřebné telefonicky a
e-mailovou korespondencí ve složení Ing. Mgr. Martin Slaboch – vedoucí, PhDr. Vladimíra
Hradecká, Ing. Bc. Jan Oulík a Mgr. Jan Kahuda.

Každé vydání celobarevného časopisu mělo již 4 roky 72 stran. Celý rok pokračoval seriál
úvodních článků o významnějších osobnostech českého národa a jejich rodech. Otištěny byly
tyto hlavní články:

●  Barunka  Panklová  –  Božena  Němcová  –  její  původ  a  dětství  (Pavel  Hnízdil  a  Tomáš
Daněk)

●  Silniční  a  železniční  technik,  historik,  archeolog  a  kreslíř  vrcholné  doby  hradního
romantismu Ing. Karel Brantl (1801–1871) a jeho rod (René Inquort)

● Akademický malíř Josef Klír (1860–1916) aneb Cesta tam a zase zpět (Lenka Nebeská)

● Záhadný původ českého krále Jiříka z Poděbrad (Pavel Hnízdil a Tomáš Daněk)

Věřme, že i v roce 2021 se 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
46. díl. 

Výstavy „Putování za předky“

Výstava Putování za předky navštívila vloni 4 města (2 česká a 2 moravská): 

8. 1.–2. 2. 2020 Městské kulturní středisko Havířov (ve spolupráci s Klubem genealogie a
heraldiky při Městském kulturním středisku v Havířově)

17.  2.–31.  3.  2020  Severočeská  vědecká  knihovna  v  Ústí  nad  Labem  (v  měsíci  březnu
knihovna uzavřena podle nařízení vlády z důvodu epidemie covidu)

2. 6.–6. 9. 2020 Muzeum T. G. M. v Rakovníku



1. 10.–31. 12. 2020 Muzeum Litovel  (v měsících listopad a prosinec bylo muzeum podle
nařízení vlády uzavřeno).

Přípravu výstav a besedy na nich zajišťuje členka správního výboru paní Helena Voldánová. 

Osobní znaky

Za rok 2020 bylo heraldickou komisí ČGHSP odborně posouzeno, schváleno a zaregistrováno
24 nových osobních znaků (č. 358–381). V předešlém roce 2019 to bylo 26 znaků. K 31. 12.
2020 bylo u ČGHSP zaregistrováno celkově 380 osobních znaků. 

Odborné  posudky  vypracovával  a  případné  úpravy  doporučoval  náš  člen  a  heraldik  Ing.
Arnošt Drozd, spolu s heraldiky Karlem Chobotem a Antonem F. Malinovským. První osobní
znak byl u ČGHSP registrován 31. října 2001. Všechny 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

V roce 2020 pokračovaly v činnosti naše 2 pobočky: v Ústí nad Labem (zal. 2014) a v Táboře
(zal. 2018).

Zpráva o činnosti ČGHSP – pobočka Tábor (2020)

Rok  2020  začal  pro  členy  táborské  pobočky  ČGHSP  i  širší  okolí  exkurzí  do  Státního
okresního archivu v Táboře. Uskutečnila se 4. února od 14 do 15.30 hodin. Byli nám zde
představeni zaměstnanci archivu a náplň jejich práce. Nahlédli jsme pod ruce restaurátorky a
měli  jsme  možnost  seznámit  se  s  její  profesí.  Dále  nás  paní  ředitelka  Mgr.  Kateřina
Lemberková zavedla do archivního depozitu a představila výčet zdejších archiválií, které jsou
užitečné pro genealogickou práci. Zodpovídala na všechny všetečné dotazy. Největší zájem z
řad  posluchačů  se  uchýlil  k  fondům farních  úřadů.  Pracovníci  archivu  pro  nás  připravili
krásnou výstavu nejvzácnějších a nejstarších archiválií, které archiv drží. Tou nejvýznamnější
je listina Zikmunda Lucemburského z 25. ledna 1437, kterou uděloval Táboru městská práva,
čímž  povýšil  naše  město  na  královské.  Tu  jsme  mohli  na  vlastní  oči  vidět.  Exkurze  se
zúčastnilo 21 osob. Tedy plná nabídnutá kapacita.

O měsíc později 3. března nás navštívila genealožka Bc. Blanka Lednická s tématem „Staré
mapy  a  jak  v  nich  čísti“.  Toto  téma  přilákalo  pozornost  40  posluchačů.  Přednáška  se
nezaměřovala  pouze  na  všem genealogům známé mapy  stabilního  katastru  či  vojenského
mapování.  Představila i nejstarší  mapy Čech, a poté i  geografická díla první poloviny 20.
století. 

Výstup  kolegyně  Lednické  se  setkal  s  nebývalým  úspěchem.  Více  než  půl  hodiny  po
přednášce se jí lidé doptávali. Někteří využili příležitosti a nechali si od ní podepsat knihu.

Měla následovat ještě dvě velmi zajímavá setkání na téma „Po stopách světských“ s Mgr.
Hankou Tlamsovou, a „Čeští a českoslovenští prezidenti se vztahem k jižním Čechám“ s Mgr.
Josefem Davidem.  Obě  přednášky  byly  zrušeny  kvůli  vládním opatřením  v  souvislosti  s
Covid-19.

Na  říjen  byla  plánována  Genealogická  konference  v  Táboře.  Její  přípravy  byly  již  v
pokročilém stadiu. Dokonce byla od města obdržena částku 18 300 Kč z dotačního programu
v oblasti kultury. Bohužel i ta musela být zrušena. Po uvolnění restrikcí, které proběhlo v létě,



se s nadšením začal plánovat podzimní program. Měly nadcházet tři setkání, při kterých se
mělo  navázat  na  zrušený  jarní  program.  Těsně  před  uskutečněním  prvního  byla  vládní
opatření znovu obnovena, městská knihovna uzavřena a program zrušen.

Doufáme, že se život v ČR brzy vrátí do nějakého normálu a zase se budeme moci scházet.

Bc. Tereza Dvořáková, předsedkyně pobočky ČGHSP – Tábor

Rok 2020 nebyl lehký ani pro ústeckou pobočku ČGHSP.

Zdárně  se  se  rozjíždějící  rok  2020  začal  přednáškou  Pavla  Hnízdila,  kdy  dokončil  svou
přednášku z  podzimu  2019 o  evidenci  vojáků.  Jako tradičně  místo  únorové  schůzky  byl
zorganizován Den otevřených dveří. I tento třetí Den otevřených dveří se povedl, účast byla
hojná, dotazů hodně. Na základě delších příprav byla zorganizována genealogická výstava v
prostorách knihovny. Panely s genealogickou tematikou byly i v době DOD přeneseny přímo
do sálu, kde Den otevřených dveří probíhal.

Dle původního plánu jsme se ještě sešli v červnu a v srpnu, schůzka v září byla opět zrušena z
důvodu pokračování korona krize. Předseda pobočky Lubomír Nový se za pomoci Tomáše
Krůty naučil organizovat schůzky v programu MS Teams a díky videokonferencím mají nejen
členové pobočky z Ústí nad Labem a okolí možnost poslouchat zajímavé přednášky (např.
Heleny Voldánové a Davida Braného).

Ing. Lubomír Nový, předseda pobočky v Ústí nad Labem

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 ul. 15, Praha 2-Nové
Město  a  snažila  se  pomáhat  členům  a  dalším  zájemcům  s  využíváním  genealogických
programů, převážně BK6 a novějších verzí a také i s heraldikou, neboť se zde scházejí také
heraldici. Návštěvnost nebyla vysoká a kolísala mezi 2 a 5 členy. Zájemci byli asi 3. Většinou
již  měli  své  zkušenosti  s  těmito  programy.  V  době  koronaviru  se  setkání  nekonala.
Organizátory jsou členové Anton F. Malinovský a Pavel T. Zach.

Středečníky

Rok 2020 byl  pro  naši  přednáškovou činnost  nepříznivý.  Vzhledem k opatřením vlády v
situaci narůstajícího rizika z epidemie, jsme po 8. březnu přerušili pořádání našich středečních
setkání v Praze - Revoluční ulici. Stav se nezlepšil ani do konce roku 2020. V době, kdy to
ještě bylo možné, sešli jsme se celkem čtyřikrát.

1.–15. 1. Téma – Prohlášení za mrtvého, autor Tomáš Herajt. Návštěvnost 23 osob – z toho 20
členů a 3 hosté.

2.–12. 2. Téma – Habsburkové, autor Dr. Petr Nohel. Návštěvnost 20 osob – z toho 17 členů a
3 hosté.

3.–26. 2. Téma – Pohádka, autor Tomáš Daněk. Návštěvnost 11 osob – z toho 7 členů a 4
hosté.

4.–8. 3. Téma – návštěva Národního zemědělského muzea. Návštěvnost 4 osoby – z toho 3
členové a 1 host.



Z plánovaných 16 setkání se tedy uskutečnily pouhé 4. Zúčastnilo se jich 58 osob, z nichž 47
členů činí 81 procent a 11 hostů činí 19 procent. Průměrně tedy navštívilo 14,5 osoby jedno
setkání. Setkání organizoval člen správního výboru Pavel Hnízdil za pomoci člena společnosti
Petra Hnízdila. Jak jste zjistili, středeční setkání se nyní odehrávají pomocí internetových on-
line  konferencí.  Technicky je  zajišťuje  člen  výboru Tomáš Krůta,  obsahově nadále  Pavel
Hnízdil. Rádi uvítáme vaše nápady a příspěvky.

ČGHSP v médiích

O činnosti ČGHSP se v průběhu roku 2020 objevilo několik článků v novinách a časopisech.

14. 1. 2020 Havířovský expres (regionální televize) – reportáž z výstavy Putování za předky

21. 1. 2020 Kladenský deník (rozhovor s Helenou Voldánovou)

3. 2. 2020 Rádio Proglas (rozhovor s Helenou Voldánovou)

3. 8. 2020 Český rozhlas 2 (rozhovor s Helenou Voldánovou)

18. 11. 2020 Reporter premium – internetové noviny (rozhovor s Helenou Voldánovou)

Besedy

8. 1. 2020 Městské kulturní středisko Havířov (H. Voldánová)

14. 1. 2020 Městská knihovna Slaný (H. Voldánová)

15. 1. 2020 Středočeská vědecká knihovna Kladno (M. Slaboch)

30. 1. 2020 Městská knihovna Praha 9 (Pavel Hnízdil)

6. 2. 2020 Státní vědecká knihovna Ústí nad Labem (L. Nový)

22. 2. 2020 Státní vědecká knihovna Ústí nad Labem (H. Voldánová)

7. 9. 2020 Muzeum T. G. M. Rakovník (H. Voldánová)

1. 10. 2020 Muzeum Litovel (H. Voldánová)

Spolupráce s ostatními genealogickými a heraldickými společnostmi

Poslední roky je spolupráce s podobně zaměřenými spolky u nás i v zahraničí pouze na úrovni
výměny časopisů,  případně vyřizování  dotazů. Dne 21. září  2017 se stala ČGHSP členem
Rady vědeckých společností AV ČR, která sdružuje 85 vědeckých společností.

Připravujeme  s  Klubem českým turistů  turistický  pochod,  který  se  uskuteční  v  úterý  15.
června 2021, pokud nebudou vládní omezení z důvodu pandémie Přípravy probíhají,  trasa
kolem 8 km od metra Praha-Stodůlky ke knihovně ČGHSP ve Fantově ulici a Prokopským
údolím do  hlubočepské  restaurace  U Ritschelů.  Pochod  vymyslel  náš  člen  Ing.  Miroslav
Juráň.

Vážené členky a vážení členové, 

z přednesené zprávy vidíte, že naše loňská činnost byla přes velká karanténní omezení bohatá.
Snažili jsem se všechny naše činnosti zachovat, pouze Středečníky a kurzy musely přejít na
online provoz. 



Děkuji Vám všem, kteří máte náš spolek rádi, což prokazujete i dnešním připojením online.
Poděkovat chci také za slova podpory, která nám mnozí píšete a povzbuzujete nás. Děkuji
členům výboru, kteří pracovali po celý rok každý podle svých možností a schopností. 

Zprávu o hospodaření společnosti za rok 2020 přednesla Martina Smutná, 

členka správního výboru pověřená vedením účetnictví

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.  Přínosnými  příjmy  jsou  příjmy  z  kurzů  a  prodeje  publikací,  které
pokrývají naše provozní náklady. Velmi tedy závisí na osobních aktivitách členů správního
výboru, která v tomto roce byla velmi omezená. Správní výbor splnil daňové povinnosti a
kontrolní komise zkontrolovala veškeré účetnictví.

Příjmy:

členské příspěvky 416 251 Kč

časopis pro organizace 33 948,69 Kč

prodej publikací členům 143 072,98 Kč

kurzovné 214 950 Kč

registrace osobních znaků 11 000 Kč

ostatní 79 229 Kč

Celkem 898 451,67 Kč 

Výdaje:

časopis GHL 521 833,55 Kč

provoz kurzu 62 933 Kč

nákup knih do knihovny 12 437,20 Kč

nákup knih k prodeji 32 530 Kč

poštovné 54 509 Kč

nájem a provoz kanceláře 95 450 Kč

kancelářské potřeby 14 050,16 Kč

srážková daň 4 266 Kč

kurzovné vratky 45 838 Kč

ostatní 90 512,86 Kč 

Celkem 934 359,77 Kč 

Počáteční zůstatek (pokladna, banka) 99 068,66 Kč



+ celkové příjmy 898 451,67 Kč 

výsledek 997,520,33 Kč

-celkové výdaje 934 359,77Kč 

Konečný zůstatek 63 160,56 Kč 

Na rezervním fondu (TK Fio banka) k 31. 12. 2020 bylo uloženo 751 784,76 Kč.

Zprávu kontrolní komise přednesla jeho členka Zdeňka Bláhová

V  roce  2020  pracovala  kontrolní  komise  ČGHSP  v  tomto  složení:  předseda  Ing.  Milan
Špirakus  a  členky  paní  Pavla  Říhová  a  paní  Zdeňka  Bláhová.  Vzhledem  ke  špatné
epidemiologické  situaci  se komise scházela  v sídle  společnosti  nepravidelně  dle  situace  a
možností jednotlivých členů. Kontrolu hospodářské činnosti prováděla dle potřeby a většinu
záležitostí řešila hlavně telefonicky a elektronicky.

Činnost správního výboru ČGHSP

Většina schůzí Správního výboru se v roce 2020 konala na on-line úrovni, předseda kontrolní
komise Ing. Milan Špirakus byl informován o průběhu telefonicky. Za kontrolní komisi se on-
line schůzí účastnila jako zástupce Zdeňka Bláhová. 

Správní výbor i během on-line schůzí poctivě řešil vše potřebné, schůze se konaly pravidelně
a to 1× měsíčně vyjma letních prázdnin.

Stav hospodaření

Kontrola finančního hospodaření byla prováděna kontrolou pokladního deníku a souvisejících
dokladů: Stav pokladny k 31. 12. 2020 byl 34 680 Kč.

Přes bankovní účet byly hrazeny faktury za výrobu a distribuci GHL, faktury nákup publikací
do knihovny, za nájem kanceláře, telefonní poplatky atd. Z běžné pokladní hotovosti se hradí
hlavně poštovné, kancelářské potřeby, občasné nákupy knih apod.

Celkové příjmy společnosti  za kalendářní  rok 2020 činily  898 451,67 Kč, celkové výdaje
činily 934 359,77 Kč, hospodářským výsledkem je ztráta ve výši 35 908,10 Kč.

Stav majetku

Celková hodnota movitého majetku k 31. 12. 2020 činila 295 213 Kč. Tato částka je součtem
cen jednotlivých předmětů uvedených v soupisu majetku bez odečtu amortizace. V září roku
2020 byla do knihovny pořízena nová tiskárna v hodnotě 11 000 Kč a do kuchyňky kávovar
na kapsle v hodnotě 2 000 Kč.

Majetek  je  uložen  v  kanceláři  společnosti  ve  Fantově  ulici  1784  v  Praze  5.  Jednotlivé
předměty jsou označeny nápisem ČGHSP a inventárním číslem.

Další částí movitého majetku jsou publikace v knihovně, celková hodnota knihovního fondu k
31. 12. 2020 činila 1 345 728 Kč, na nákup knih do knihovny byla v roce 2020 vynaložena
částka 12 437 Kč. Třetí částí movitého majetku jsou publikace určené k prodeji, nákupní cena
publikací na skladě byla k 31. 12. 2020 ve výši 309 470 Kč. Nemovitý majetek společnost
nevlastní.



Závěr

Kontrolní  komise  děkuje  správnímu  výboru  za  spolupráci  a  doporučuje  valné  hromadě
vyjádřit souhlas s činností správního výboru i jeho ostatními aktivitami.

Následovala diskuze, ve které vystoupili:

p. Lubomír Nový vyzval členy k zapojení se do projektu Biliongraves (vkládání hrobových
míst do databáze)

p. Tomáš Krůta podrobněji informoval o využití videokonferencí na kurzech a besedách

p. Nový oznámil, že na videokonferencích je v rámci poboček jednou tolik posluchačů a o
tento způsob je velký zájem

paní Zdena Bláhová omluvila předsedu kontrolní komise p. Ing. Špirakuse, který je po operaci
v nemocnici, a nemohl se proto zúčastnit.

p. Jiří Rohla požádal o vytvoření záznamu ze Středečníků k pozdějšímu poslechu

p. Tomáš Krůta odpověděl, že se musí nejdříve vyřešit prostor pro uložení a pak to jistě půjde.

Volba správního výboru na období 2021–2024

Pan předseda Slaboch představil členy správního výboru, kteří jako tým kandidují do dalšího
volebního období:  Martin Slaboch, Tomáš Krůta,  Marcela  Černá, Helena Voldánová,
Martina  Smutná,  Jana  Faltová,  Roman  Bláha,  Pavel  Hnízdil,  Zdeněk  Chramosta
(zvoleni 45 hlasy). 

Dále  bylo  provedeno  hlasování  o  členech  kontrolní  komise,  zvoleni  byli  předseda  Milan
Špirakus (45 hlasů), členka Zdeňka Bláhová (47 hlasů) a členka Pavla Říhová (45 hlasů). 

Za členy volební  komise p. Petr  Nohel odsouhlasil  a potvrdil  zvolení  správního výboru a
kontrolní komise. Pan Slaboch následně poděkoval za volbu a důvěru.

Dle  programu  přednesl  p.  Martin  Slaboch  plán  činnosti  a  paní  Martina  Smutná  plán
hospodaření na tento rok.

Plán činnosti a rozvoje na rok 2021

• 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 (od dubna první čtvrtek) v měsíci od 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



• doplňovat knižní fond genealogickou a heraldickou literaturou

• realizovat setkávání členů na Středečníkách (videokonference)

uskutečnit výstavu „Putování za předky“ 

• prezentovat naši Společnost na besedách, přednáškách, seminářích a v médiích 

• uspořádat kurzy – jednodenní, začínající a rozšiřující a kurzy čtení (videokonference)

Vše bude realizováno podle epidemiologické situace a vládního nařízení.

Plán hospodaření na rok 2021

Příjmy:

členské příspěvky 430 000 Kč

časopis pro organizace 30 000 Kč

kurzovné 200 000 Kč

prodej publikací členům 100 000 Kč

registrace osobních znaků 10 000 Kč

ostatní 40 000 Kč

Celkem 810 000 Kč 

Výdaje:

časopis GHL 500 000 Kč

provoz kurzu 50 000 Kč

nákup knih do knihovny 50 000 Kč

poštovné 40 000 Kč

nájem a provoz kanceláře 100 000 Kč

ostatní 55 000 Kč 

pobočky (Ústí nad Labem a Tábor) 10 000 Kč 

srážková daň 5 000 Kč

Celkem 810 000 Kč 

Rezervní fond na termínované účtu Fio banky bude činit částku 762 972, 42 Kč.

V závěrečné diskuzi vystoupili:

p.  Martin  Slaboch  poděkoval  členům  správního  výboru,  kontrolní  komise  a  vedoucím
pobočkám za  činnost  ve  spolku.  Dále  poděkoval  všem,  kteří  se  připojili  k  dnešní  valné
hromadě a pozdravil členy ze vzdálených měst, zejména pana Josefa Kšíra z Francie.

p. Miroslav Juráň nabídl členům akci Klubu českých turistů – pochod z Prahy-Stodůlek do
Prokopského údolí, který by byl spojen s návštěvou knihovny našeho spolku (21. 6. 2021)



p. Jiří Stach nabídl přednášku (přes videokonferenci) na téma obecních a rodových kronik

p. Jiří Rohla požádal, zda by kurzy mohly být v budoucnu prezenčně i přes videokonference

p. Petr Nohel se zeptal, zda můžeme v budoucnu využívat přednášející přes videokonference,
které by byly promítány v kurzu při prezenční výuce

p.  Lubomír  Nový  nabídl  článek  o  vytváření  rodokmenu  na  Family  Search  a  o  zadávání
informací do Biliongraves

p. Martin Slaboch informoval o přípravě tisku poštovních známek s osobními znaky (ještě 4
zájemci se mohou přihlásit)

Pan Jiří  Klusáček přednesl závěrečné usnesení valné hromady, které bylo odhlasováno 43
hlasy ze 48 přítomných (5 nehlasovalo). 

Usnesení Valné hromady ČGHSP ze dne 27. března 2021

1/ Valná hromada schvaluje:

a) Zprávu správního výboru o činnosti a hospodaření ČGHSP za rok 2020

b) Zprávu Kontrolní komise k činnosti a hospodaření SV za rok 2020

c) volbu předsedy, místopředsedy a členů správního výboru pro roky 2021–2024

 Martin Slaboch – předseda, Tomáš Krůta – místopředseda, 

členové  výboru:  Marcela  Černá,  Mgr.  Jana  Faltová,  Martina  Smutná,  Helena  Voldánová,
Roman Bláha, Pavel Hnízdil, 

Ing. Zdeněk Chramosta.

d) volbu předsedy a členů kontrolního výboru pro roky 2021–2024

Milan Špirakus, předseda; Pavla Říhová a Zdeňka Bláhová

e) Plán práce a rozvoje společnosti pro rok 2021

f) Rozpočet společnosti na rok 2021ve výši 810 000 Kč příjmy, 810 000 Kč náklady 

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 4× ročně členský časopis Genealogické a heraldické listy

m) uskutečnit výstavu Putování za předky.

Valná hromada byla ukončena v 11.42 hodin. Pan Tomáš Krůta poděkoval všem za účast a
popřál hodně zdraví a úspěchů.

Dále  pokračovala  ještě  volná  diskuze  (17  členů)  na  různá  témata:  předávání  matrik  do
archivů, lhůty předávání, nahlížení do matrik, sčítání lidu. Pan David Braný nabídl besedu o
sčítání lidu a komunikaci na Facebooku, Instagramu atd. pro mladé.


