
Zpráva z Valné hromady České genealogické a heraldické 

společnosti v Praze ze dne 22. března 2014 
 

Helena Voldánová, Martin Slaboch  
 

Valnou hromadu v prostorách farního úřadu Českobratrské evangelické církve v Korunní ulici 

v Praze na Vinohradech zahájila paní Filoména Jičínská a přivítala 58 přítomných účastníků. 

Po zvolení zapisovatele (Helena Voldánová) a návrhové komise (předseda Ing. Jiří Řezníček, 

členové Pavel a Petr Hnízdil), byl odsouhlasen program Valné hromady ČGHSP. Správní 

výbor opět připravil v předsálí prodej publikací a nabídku občerstvení nápoji. Předseda Martin 

Slaboch srdečně přivítal všechny přítomné a ocenil příjezd členů, kteří bydlí daleko od Prahy. 

 

Zprávu o činnosti za rok 2013 přednesl předseda Společnosti pan Ing. Mgr. Martin 

Slaboch, Ph.D. 

 

 

Zpráva o činnosti ČGHSP za rok 2013 

Činnost správního výboru 

Správní výbor se během celého roku scházel každé 3 týdny ke schůzím. Během července a 

srpna se schůze nekonají. Většiny schůzí se zúčastnil také předseda revizní komise ing. Milan 

Špirakus.  

Členové výboru ve složení: místopředseda Tomáš Krůta, Helena Voldánová, Filomena 

Jičínská, Marcela Černá, ing. Václav Hásek, Karel Fous, Daniel Lang a Martin Slaboch 

zajišťovali: pondělní služby v kanceláři, dva sobotní Dny otevřených dveří, vyřizovali došlou 

poštu, připravovali časopis GHL, pořádali přednášky, umožňovali návštěvy spolkové 

knihovny a doplňovali ji novými přírůstky, vedli členkou evidenci a účetnictví, vedli 

registraci osobních znaků, aktualizovali internetové stránky i Facebook, uspořádali výstavy 

„Putování za předky“, pořádali v Praze přednášky tzv. Středečníky, pořádali kurzy pro 

začátečníky i pokročilé.  

Tato rozsáhlá práce se dařila díky obětavosti a vzájemné spolupráci členů výboru a 

také dalších spolupracovníků, z nichž mnozí sedíte dnes v tomto sále. Děkujeme Vám.  

Koncem roku 2013 se v našem sídle- v panelovém domě- ve Stodůlkách uvolnila 

místnost sousedící s našimi dvěma pronajatými prostorami. Podařilo se nám s Bytovým 

družstvem Fantova dohodnout a získali jsme do pronájmu třetí místnost, která byla v prosinci 

a lednu rekonstruována a mnozí jste ji již viděli.   

Stav členské základny k 31.12.2013 

V roce 2013 jsme přijali rekordních 87 nových členů. Členství ukončilo celkem 44 členů,    

z toho 13 členů zemřelo, 5 členů ukončilo členství na vlastní žádost a 26 členům bylo 

ukončeno členství z důvodu neuhrazení členského příspěvku.  



Celkový počet členů narostl a činil 850 členů. Členskou základnu dále tvoří 76 organizací. 

Časopis zasíláme 18 organizacím jako povinný výtisk a 24 organizacím jako výměnu 

časopisů. 

Vyřizování korespondence 

V roce 2013 došlo naší společnosti celkem 382 zásilek (oproti loňským 271), většina dopisů 

se týkala odborných dotazů, dotazů na členství, změn v adresách, objednávky časopisů a knih. 

Schránka je vybírána nejméně jednou týdně. Společnosti došlo loni 2019 emailových zpráv 

(oproti loňským 1263). Na téměř všechny přání bylo odpovídáno v den doručení, jen několik 

odborných dotazů si vyžádalo několikadenní práci s přípravou odpovědí. Heraldické dotazy 

pomáhali zodpovídat 4 naši členové-heraldici: Stanislav Kasík, Jan Oulík, Anton F. 

Malinovský a Arnošt Drozd.  

Při pondělních službách přišlo za celý rok do kanceláře 121 návštěvníků a 

telefonovalo 83 lidí s nejrůznějšími dotazy.  

Novým a rychlým komunikačním nástrojem se stal profil na sociální síti Facebooku, 

kde se zprávy dostávají okamžitě ke stovkám uživatelů.    

 

Spolková knihovna 

Knihovna byla otevřena vždy první úterý v měsíci a to 10 x za rok 2013 a její chod zajišťuje 

od roku 2008 knihovník Daniel Lang. Návštěvnost se především v posledních měsících 

zvyšuje, takže se pohybovala proměnlivě mezi 10 až 20 osobami. Na knihovnu pravidelně 

dochází člen ČGHSP pan Jiří Výška, který ochotně pomáhá. 

Zájmu badatelů se stále těší rejstříky Berní ruly a její jednotlivá vydání. Soupisy 

poddaných podle víry, rodinné a rodové kroniky. Čtenáře ale zajímají i knihy místopisné, 

různé slovníky a knihy o genealogii a heraldice. Dokonce se stal případ, že dva zájemci měly 

zájem o stejnou rodinnou kroniku, a po seznámení a rozpravě se ukázalo, že jsou příbuzní. A 

dvě paní také při návštěvě knihovny zjistily příbuznost. I takové situace se v knihovně stávají. 

Minulý rok se spolková knihovna rozšířila o dalších 770 titulů. Je to ještě více než v 

roce 2012, kdy byl přírůstek 520 titulů. Knihovna měla k 1. lednu 2014 již 7500 svazků. 

Nákup se zaměřuje především na doplnění genealogické a heraldické literatury a dalších 

pomocných oborů (místopis, osobnosti aj.). Mnoho členů nám také darovalo své rodopisné 

práce a tím rozšířilo fond rodinných a rodových kronik, patřící k tomu nejcennějšímu a 

nejvíce využívanému. Darem knihovna dostala i množství dalších hodnotných knih a 

časopisů. Stav CD a DVD je k 1. 1. 2014 již 51 kusů. 

V minulém roce se také průběžně uskutečnila fyzická kontrola knihovny a přesun 

některých titulů do jiných či případně nových sekcí. Poškozené tituly budou v průběhu roku 

opraveny. V letošním roce vyjde nový katalog spolkové knihovny, protože starý je již 



vyprodán a jeho stav je z r. 31. 12. 2007 kdy bylo 4643 titulů. Od té doby se knihovna značně 

rozšířila o 2857 svazků k. 1. 1. 2014. To je nárůst o cca 60 %. 

 

Časopis Genealogické a heraldické listy 

V loňském roce došlo k navýšení počtu stran o 8, spolkový časopis má nyní 128 stran. Také 

v roce 2013 byl úvodní článek časopisu věnován vždy zajímavé postavě naší vlasti a jejímu 

rodu. Vyšly 4 vydání s články:  

1. Motocyklový král František Janeček (1878–1941) a jeho rod 

2. Z historie rodu Antonína Švehly (1873–1933) 

3. Rodokmen předků rodu Hrušínských v Černovicích 

4. Rodokmen Františka Vaváka (1741–1816), rychtáře milčického 

Nadále vychází dva dlouhodobé seriály: od heraldika Stanislav Kasíka obecní a městské 

znaky a od druhého heraldika Arnošta Drozda „Osobnosti s erby 15.-18. část. Od třetího čísla 

jsme zavedli rubriku „Perličky z našich archivů“, do které nám posíláte kuriózní zápisy. 

Redakční rada pracovala již 8. rok ve stejné sestavě předseda M. Slaboch, čestná členka Dr. 

Jaroslava Honcová, archivářka Dr. Vladimíra Hradecká, heraldik Ing. Jan Oulík a archivář 

Mgr. Jan Kahuda.  

Publikace 

V srpnu se podařilo vydat Latinsko-český slovník pro genealogy od našeho člena Jana 

Mareše, který před Vánoci, 21. prosince 2013, ve věku 92 let zemřel.  

Nyní se chystají dvě nové knihy: nové vydání Učebnice pro začínající rodopisce a také 

nová Učebnice čtení starého písma.  

Dny otevřených dveří 

Během roku byly pro velký zájem uspořádány v sídle ve Stodůlkách tři, všechny o sobotách.  

První se konal 23. února a i přes množství sněhu k nám zavítalo 51 návštěvníků. Tento 

DOD se konal kvůli vysílanému pořadu Tajemství rodu a tím zvýšenému zájmu o rodopisné 

bádání. Druhý DOD se konal v sobotu 20. dubna a zavítalo na něj 69 lidí.  

A konečně třetí DOD se konal na podzim, 23. listopadu. V tomto případě se přišlo 

podívat nebo bádat 88 návštěvníků a přijely dokonce dva televizní štáby ČT a TV Metropol.  

 

Internetové stránky www.genealogie.cz 

Stránky jsou pravidelně aktualizovány a ujala se nová rubrika „rodové srazy“. Od r. 2011 má 

ČGHSP vlastní profil na Facebooku, kde máme kolem 700 sympatizantů. 

Výstavy „Putování za předky“  



Naše společnost uspořádala v roce 2013 pět výstav „Putování za předky: 

 

1. Regionální muzeum K. A. Polánka Křížova Vila Žatec 17. 1.-23. 2. 2013 

 

      2.  Městská knihovna Beroun 25. 2.-31. 3. 2013 

3. Městské muzeum Mnichovo Hradiště 6. 4.-30. 6. 2013 

 

4. Prachatické muzeum 3.7.-30. 9. 2013 

 

5. Labyrint Klub Spirála Kladno 14.1 0.-30. 11. 2013 

 

Ve spolupráci s Galerií a infocentrem ve tvrzi Lnáře a Klubem přátel Blatenska se ČGHSP 

podílela v květnu na výstavě Heraldika věda i krásné umění a putování za předky poznání 

i dobrodružství  (1.-22. 5. 2013) 

Ke všem našim výstavám připravil heraldický panel Arnošt Drozd. Výstavy připravila 

Helena Voldánová a s odvozem a instalací jí pomáhal zde přítomný člen Karel Dub. 

 

Kurzy 

Všechny naše kurzy, které vede Tomáš Krůta ve spolupráci s Helenou Voldánovou, se konaly 

ve školícím centru InGarden v Praze 10-Strašnicích:  

 

Rozšířený kurz 28. 2.-18. 4. 2013 

Základní kurz 19. 9. – 21. 11. 2013 

Jednodenní kurzy v Praze dne 7. a 8. 6. 2013 a 11. a 12. 10. 2013 

Dále se konal jednodenní kurz v Hradci Králové dne 15. 6. 2013, který byl ve spolupráci se 

Studijní a vědeckou knihovnou a vedla ho Helena Voldánová.  

 

Osobní znaky 

Odborně posouzeno, schváleno a zaregistrováno bylo celkem 31 nových osobních znaků, což 

je nejvíce v dosavadní historii. K 31. 12. 2013 registrovala ČGHSP již 125 osobních znaků. 

Odborné posudky vypracovával Ing. Arnošt Drozd a všechny registrované znaky si můžete 

prohlížet na našich stránkách v sekci „Osobní znaky“ 

Středečníky  

V loňském roce zajistila paní Filomena Jičínská 13 přednášek. Všechny přednášky se konaly 

v klubovně v Revoluční ulici na Praze 1. Průměrná návštěvnost se pohybovala kolem 35 osob.  

Nejvíce navštívenými byly přednášky: Heleny Voldánové: Tajemství kolem televizního 

seriálu Tajemství rodu…, prof. PhDr. Dobravy Moldanové, CSc.: Naše příjmení a genetika 

Mgr. Vlastimila Stenzla: Genetické testování původu jedinců a jeho využití při hledání 

geografické polohy původních populací. Ale i ostatních 10 přednášek si našlo své 

posluchače.  

Propagace společnosti, rodopisu a heraldiky v roce 2013 



Velkou událostí loňského roku bylo pro všechny genealogy odvysílání seriálu České televize 

Tajemství rodu, na kterém spolupracovala Helena Voldánová. První díl byl vysílán od 8. 1. 

2013 a měl sledovanost přes milion diváků! Seriál byl reprízován od 20. 12. 2013. 

Helena Voldánová byla několikrát pozvána do rozhlasu: 

Český Rozhlas 1 dne  4. 1.  (host Radiožurnálu) 

Český Rozhlas Pardubice 12. 5.  (host Jolany Voldánové ) 

Reportáž ze Dne otevřených dveří ČGHSP byla odvysílána v Událostech České televize. 

Během roku vyšlo několik článků v časopisech a novinách, na kterých se podíleli členové 

správního výboru.  

Besedy ČGHSP  - Rodopis koníček na celý život 
 

Během roku byla paní Helena Voldánová pozvána na řadu besed po celé republice.  

 

Regionální muzeum Žatec                                            17. 1. 2013 (17 hod.) 

                                      

Městská knihovna Beroun                                            25. 2. 2013 (17.30 hod.) 

U Kasáren 831 Beroun  

 

Městská knihovna Zdice                                                20. 3. 2013 (18 hod.) 

Žižkova 229 Zdice 

 

Městské muzeum Mnichovo Hradiště                         17. 4. 2013 (17.30 hod.) 

Volnočasové centrum Zámecká ulice  

 

Národní knihovna České republiky                                21. 5.2013 (17.30 hod.) 

Klementinum 190 Praha 1 

 

TOP Centrum                                            19. 6.2013 (17 hod.) 

Nám. Míru 6 Praha 2 

 

Městské muzeum Česká Třebová                                3.  9.  2013 (17 hod.) 

Kácelova 11 (studovna) Česká Třebová  

 

Dům kultury Ostrov                                                       12. 9. 2013 (16.30 hod.) 

Mírové nám. 733 Ostrov (okres Karlovy Vary) 

 

Knihovna Eduarda Petišky                                            25. 9. 2013 (18.30 hod.) 

I. Olbrachta 36 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 

 

Rodinné centrum Dobříšek                                           8. 10. 2013 (19 hod.) 

Na nábřeží 1650 Dobříš 

 

Setkání kronikářů  - Krajský úřad Karlovy Vary              4. 11. 2013 (14 hod.) 

 

Skupina pro využití počítačů v genealogii  

Skupina pro využití počítačů v genealogii jako v minulých letech setkávala v restauraci na 

Novotného lávce v Praze. Skupina pomáhala radami zájemcům, ale schází se ve velmi malém 

počtu.  
 

Spolupráce s ostatními společnostmi 

Spolupráce byla většinou jen na úrovni výměny časopisů a programů chystaných akcí.  



Loni se staly také 4 nové neplánované a potěšitelné události 

1. Vznik nové pobočky 

V 90. letech všechny pobočky ČGHSP zanikly a nezdálo se, že by byl zájem o jejich činnost. Proto 

nás po dlouhých letech překvapili zájemci z Ústí nad Labem. Dne 4. prosince 2013 byla v Ústí za 

účasti 11 osob založena naše pobočka, předsedou byl zvolen Martin Jeníček. Členové pobočky se 

schází v ústeckém muzeu. Zástupcem pro spolupráci s pobočkami byl zvolen místopředseda Tomáš 

Krůta.  

2. Genealogické setkání rodopisců Královského hvozdu - rychty stachovské 

V sobotu 11. května v hotelu na Zadově se setkali rodopisci. Zorganizoval náš člen ing. Jíří Klán ze 

Zdic a informovali jsme o něm v časopise.  Setkání se zúčastnil předeseda ČGHSP. Bylo to první 

setkání rodopisců pátrající v jedné lokalitě. Ze setkání byl vydán sborník příspěvků.  

3. Tvůrčí dílna pro tvorbu rodinné kroniky 

Ve spolupráci s ČGHSP proběhl první kurz „Psaní rodové kroniky“. Kurz probíhal ve smíchovské 

pobočce pražské knihovny a vedla ho spisovatelka Zuzana Frantová Pomykalová, která před lety 

navštěvovala náš kurz a dokonce se nedávno stala naší členkou. Kurzu se účastnilo několik členů 

ČGHSP. 

4. První přímý televizní přenos ze sídla ČGHSP 

 

Ze dne otevřených dveří 23. listopadu byl vysílán první přímý televizní přenos z našeho sídla 

ve Stodůlkách 

 

Z téměř všech ukazatelů naší činnosti vyplývá zvýšený zájem o genealogii v roce 2013. 

Některé ukazatele opět překonaly naše dosavadní rekordy: 

- počet nových členů (87) 

- příjem (786 tisíc), ale také výdej (720 tisíc korun) 

- 5 výstav „Putování za předky“ 

- 4 jednodenní kurzy 

- navýšení počtu stran časopisu na 128 

- přírůstek do knihovny 770 titulů 

- 31 schválených osobních znaků 

- ale rekordní byl jistě i čas obětovaný členy správního výboru.  

 

Děkuji Vám všem nejvěrnějším, kteří jste dnes obětovali svůj čas a přišli sem na valnou 

hromadu na Vinohrady.  

Věřím, že i letošní rok, kdy slavíme 45. výročí od založení bude s vaší pomocí úspěšný!  

 

 

 

 

 



Zprávu o hospodaření za rok 2013 přednesla paní Helena Voldánová 
 

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. Při porovnání plánu rozpočtu na tento rok jsme dokázali získat o 110 tisíc 

více za příjem z kurzovného, o 161 tisíc více za příjem z prodeje publikací. Překročili jsme 

plán rozpočtu a to za provoz kurzu pro navýšení počtu kurzů, za poštovné pro navýšení počtu 

zasílaných publikací. Mezi dalšími výdaji byl tisk publikace „Latinsko-český slovník“ a 

dotisk „Učebnice čtení starých textů“, rekonstrukce další místnosti. Přesto jsme udrželi náš 

rozpočet téměř jako vyrovnaný, přebytek byl připraven na platbu nákladů za nové vydání 

„Učebnice pro začínající rodopisce“, které jsme nestačili uskutečnit v minulém roce. Hledáme 

cesty k dobrému hospodaření, a proto jsme založili nový bankovní účet, ve kterém neplatíme 

žádné bankovní poplatky a také jsme změnili výhodnější tarif telefonu a internetu v kanceláři. 

Chtěla bych upozornit na porovnání částky za členské příspěvky, která pokrývá náklad na 

tvorbu časopisu GHL a proto jsme v loňském roce oprávněně navrhovali zvýšení členského 

příspěvku.  

Přínosnými příjmy jsou příjmy z kurzů a prodeje publikací, které pokrývají naše 

provozní náklady. Velmi tedy závisí na osobních aktivitách členů správního výboru. 

 

Příjmy: 

 

členské příspěvky                                                                        262 525 Kč 

kurzovné                                                                                      253 000 Kč 

prodej publikací a dobírkové poštovné                                       245 047 Kč 

bankovní úroky                                                                               5 120 Kč 

ostatní                                                                                            21 121 Kč 

Celkem                                                                                       786 813 Kč 

 

 

Výdaje: 

časopis GHL (grafika, korektura, tisk a rozeslání)                        259 623 Kč 

provoz kurzů                                                                                   94 016 Kč 

nákup knih do knihovny                                                                 62 854 Kč 

poštovné a dobírkové poštovné                                                      58 182 Kč 

nájem a provoz kanceláře a knihovny                                            83 880 Kč 

přípravné práce na publikacích a tisk                                             65 725 Kč                                           

ostatní                                                                                             96 165 Kč                                          

 Celkem                                                                                          720 445 Kč 

 

Hospodářský výsledek za rok 2013 činí + 66 368 Kč. 

Na termínovaném vkladu je stále uložena částka 500 tisíc Kč. 

 

Zpráva Revizní komice ČGHSP 
 

Pan ing. Milan Špirakus přednesl zprávu Revizní komise, která se věnovala kontrole činnosti, 

hospodaření, stavu majetku a plnění úkolů uložených na minulé valné hromadě. Předseda 

zkonstatoval, že všechny úkoly byly splněny a poděkoval členkám Revizní komise paní Pavle 

Říhové a Petře Pánkové za jejich obětavou práci. 

 

 



Uznání za práci a čestné členství  
 

Valná hromada odsouhlasila návrh na udělení uznání za práci pro společnost: 

• panu Vladimíru Kejlovi z Ostravy za přínosnou práci v oblasti genealogie a příkladné 

odevzdávání rodových kronik do spolkové knihovny 

• panu Danielu R. Langovi z Prahy za vedení spolkové knihovny  

• panu Jiřímu Klánovi ze Zdic za uspořádání „Setkání rodopisců královského hvozdu rychty 

stachovské“  ve Sporthotelu Olympia na Zadově dne 11. května 2013.  

 

Dále odsouhlasila návrh na udělení čestného členství dvěma členům: 

• panu Karlu Dubovi za práci pro společnost, jejímž je členem od roku 1972   

• panu ing. Milanu Špirakusovi za dlouholetou práci v revizní komisi. 

 

 

V dalším bodě valná hromada projednala a odsouhlasila změny stanov ČGHSP v souladu 

s novým Občanským zákoníkem. Došlo k úpravě názvu na zapsaný spolek.  

 

Plán činnosti a rozvoje ČGHSP na rok 2014 přednesl pan Tomáš 

Krůta 
 

 uspořádat dva dny otevřených dveří pro členy, zvláště pro mimopražské členy a nové 

zájemce (první se uskuteční v sobotu 26. dubna 2014) 

 

 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 (nová sekce rodové srazy) 

 

 posuzovat a registrovat osobní znaky 

 

 podporovat setkávání členů na Úternících 

 

 podporovat genealogické projekty „Genea“ 

 

 podporovat činnost poboček (Ústí nad Labem)  

 

 vydat 4 čísla časopisu Genealogické a heraldické listy 

 

 doplňovat knižní fond genealogickou a heraldickou literaturou 

 

 vydat tiskem soupis knižního fondu 

 

 realizovat setkávání členů na Středečníkách 



(nově připraveny vycházky dne 10. 4. komentovaná prohlídka Malostranského 

hřbitova v Praze na Smíchově, 1. 6. komentovaná prohlídka kostela sv. Jakuba 

Staršího na Zbraslavi) 

 

 uskutečnit výstavu „Putování za předky“  

(v letošním roce jsou připraveny výstavy v Kulturním centru v Lomnici n. Popelkou, 

v městské galerii v Praze na Smíchově a v muzeu v České Třebové) 

 

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

prvním čtvrtletí připraveny besedy v Mimoni, v Lipníku nad Bečvou) 

 

 uspořádat kurz pro pokročilé rodopisce (březen až duben) a začínající rodopisce (září 

až listopad), pro velký zájem připravujeme jednodenní kurzy (květen) 

 

 připravit a vydat nové upravené vydání publikace „Učebnice pro začínající rodopisce“ 

a „Učebnice čtení starých textů“ 

 

 zajistit tisk propagačních letáků a soupisu knižního fondu 

 

 

Návrh rozpočtu ČGHSP na rok 2014 přednesla paní Helena Voldánová: 

 

Příjmy: 

členské příspěvky                                                 340 tis. 

kurzovné                                                               200 tis.  

prodej publikací členům a dobírkové poštovné                 200 tis. 

bankovní úroky                                                       5 tis. 

ostatní                                                                    20 tis. 

Celkem                                                                765 tis. Kč 

 

Výdaje: 

časopis GHL                                                            270 tis. 

provoz kurzů                                                              80 tis.  

nákup knih do knihovny                                            60 tis. 

poštovné                                                                    40 tis. 

nájem a provoz kanceláře                                        100 tis. 

tvorba publikací                                                     110 tis. 

ostatní                                                                      105 tis. 

Celkem                                                                     765 tis. Kč 

 

Rozpočet na rok 2014 je plánován jako vyrovnaný. Na termínovaném vkladu uloženo 500 

tisíc Kč. 

 

Diskuse 

 

Do diskuse se zapojilo několik členů se zajímavými návrhy. Pan Pavel Hnízdil vyzval členy, 

aby při nálezu zajímavého archivního dokumentu připravili článek do našeho časopisu. Pan 

Roman Bláha doporučil, aby v termínu státního svátku bylo otevření knihovny přeneseno do 

dalšího týdne. Paní Voldánová vyzvala členy k trpělivosti při návštěvách matričních úřadu, 

protože probíhá proškolování matrikářek k novému zákonu. Pan Daniel Lang pozval členy na 



Den otevřených dveří. Pan Rybáček informoval o činnosti nově vzniklé pobočky v Ústí nad 

Labem. 

Pan Miloš Neuman požádal o zvážení možnosti posunout začátek Středečníků o 

hodinu později. Paní Alena Pilátová se dotazovala, zda bude vydán Německý slovník pro 

rodopisce od Jana Mareše. Pan Krůta k tomuto dotazu informoval, že na základě rozpočtu a 

odborného posouzení nebude slovník vydán. Pan Juráň požádal, aby termín valné hromady 

byl zveřejňován v dřívějším termínu. Správní výbor vzal tyto návrhy na vědomí. 

 

Usnesení Valné hromady ČGHSP z 22. března 2014 
 

1/ Valná hromada schvaluje: 

Zprávu Správního Výboru o činnosti a hospodaření ČGHSP za rok 2013 

Zprávu Revizní komise k činnosti a hospodaření SV za rok 2013 

Udělení uznání za práci ve společnosti pro Vladimíra Kejlu, Daniela Langa a Jiřího Klána 

Udělení čestného členství pro Karla Duba a Milana Špirakuse 

Plán práce a rozvoje společnosti pro rok 2014 

Rozpočet společnosti na rok 2014 

Změnu stanov společnosti upravenou dle Nového občanského zákoníku 

 

2/ Valná hromada ukládá předsedovi a Správnímu výboru společnosti vedle běžných 

organizačních, administrativních a finančních činností zajišťovat zejména: 

2 x ročně zpřístupnit v sobotu kancelář a knihovnu jako Den otevřených dveří 

zpřístupnit kancelář společnosti dle stanovených hodin 

zpřístupnit spolkovou knihovnu dle vyhlášených dnů 

doplňovat knižní fond knihovny 

registrovat osobní znaky 

realizovat Středečníky 

podporovat setkání členů na Úternících 

podporovat činnost poboček 

uspořádat kurz pro začínající rodopisce a rozšířený kurz 

propagovat ČGHSP na výstavách, 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 

vydat publikace Učebnice pro začínající rodopisce a Učebnici čtení starých textů 

zajistit tisk propagačních letáků a soupisu knižního fondu  

 

Usnesení Valné hromady bylo přijato všemi hlasy a zasedání bylo ukončeno v 12.15 hodin. 

Paní Jičínská poděkovala všem přítomným za účast a popřála hodně štěstí v rodopisném 

bádání. 

 
 


