Zpráva z Valné hromady České genealogické a heraldické
společnosti v Praze ze dne 21. března 2015
Helena Voldánová, Martin Slaboch
Valnou hromadu v prostorách farního sboru Českobratrské evangelické církve v Korunní ulici
v Praze na Vinohradech zahájila paní Filomena Jičínská a přivítala 61 přítomných účastníků.
Po zvolení zapisovatele (Helena Voldánová), návrhové komise (předseda Ing. Jiří Řezníček,
členové Luboš Krumphanzl a Slávka Černá) a volební komise (předseda Pavel Hnízdil,
členové Petr Hnízdil a Karel Dub) byl odsouhlasen program Valné hromady ČGHSP. Správní
výbor opět připravil pro zasedání prodej publikací a nabídku občerstvení nápoji. Předseda
Martin Slaboch srdečně přivítal všechny přítomné a zvláště ocenil příjezd nových a
mimopražských členů.
Zprávu o činnosti za rok 2014 přednesl předseda Společnosti pan Ing. Mgr. Martin
Slaboch, Ph.D.
Vážené členky a vážení členové,
děkuji Vám, že jste dnes na valnou hromadu našeho spolku přišli a projevili zájem o jeho
činnost i budoucnost. Poprvé jsme se zde, v Praze na Vinohradech, sešli v roce 2006 a zůstali
jsme místu již věrni. Je mým úkolem seznámit Vás s činností za loňský rok. Věřím, že
obětavou práci členů správního výboru oceníte, neboť jste nám dali před 3 lety svou důvěru a
my o ni dnes budeme za pár chvil znovu žádat.
Po celý loňský rok jsme si připomínali 45. výročí od našeho založení, které se našim
předchůdcům podařilo po větším úsilí v roce 1969. Od 1. ledna 2014 musela naše společnost
mírně pozměnit svůj název, tak aby byl v souladu s novým zákonem. Jmenujeme se
v současné době Česká genealogická a heraldická společnost v Praze, zapsaný spolek. Za 45
let naší existence je to již několikátá změna názvu, při založení v Národním muzeu byl název
Genealogická a heraldická společnost.
Členové správního výboru pracovali celý rok ve složení: Helena Voldánová, Filomena
Jičínská, Marcela Černá, Ing. Václav Hásek, Karel Fous, Daniel Lang, místopředseda Tomáš
Krůta a předseda Martin Slaboch. Schůzí se účastnil také předseda kontrolní komise Ing.
Milan Špirakus. Správní výbor se kromě letních prázdnin scházel ke schůzím v PrazeStodůlkách v třítýdenních intervalech a řešil všechny potřebné věci.
Členství
V roce 2014 jsme přijali 81 nových členů. Členství ukončilo celkem 54 členů, z toho 5 členů
zemřelo, 16 členů ukončilo členství na vlastní žádost a několik členů (33) bylo z důvodu
neuhrazení členského příspěvku ani po upozornění vyloučeno.
Jistě nás všechny těší, že počet členů České genealogické a heraldické společnosti v
Praze k 31. 12. 2014 opět vzrostl. Celkový počet našich členů je již 844. Členskou základnu
dále tvoří 76 organizací. Časopis zasíláme 18 organizacím jako povinný výtisk a s 25
organizacemi si časopis vyměňujeme.
Korespondence
Za celý rok došlo na naši adresu 234 dopisů nejrůznějšího obsahu, ale nejčastěji členských
přihlášek, odborných dotazů, oznámení změny adresy a také časopisů do knihovny. Převážná
část korespondence se odehrává v elektronické poště, kdy za celý rok došlo 1966 e-mailových

zpráv, s různými dotazy, přáními i objednávkami. Na všechny e-mailové zprávy je většinou
téhož dne odpovídáno.
Internetové stránky www. genealogie.cz
Naše internetové stránky pravidelně po celý rok opět aktualizoval místopředseda Tomáš
Krůta. Stránky byly v této podobě spuštěny 14. srpna 2008 a jsou v dnešní době
nepostradatelným informačním zdrojem o naší společnosti. Mnozí lidé se zájmem o
genealogii se tak dozvídají poprvé o naší činnosti a zjišťují rozsah naší práce.
Od únoru 2011 používáme pro rychlejší zpravodajství profil na největší sociální síti
Facebook, ke konci roku se počet blížil 1000 uživatelů. Členy správního výboru i dalšími
uživateli jsou zde přidávány aktuální informace o dění v ČGHSP, ale i různé zajímavosti z
genealogie a heraldiky.
Kurzy
V roce 2014 jsme uskutečnili celkem 6 kurzů: 1krát základní od září, 1krát rozšiřující od
března a 4krát jednodenní v květnu a v říjnu. Jednodenní kurzy pořádáme, abychom
uspokojili zájem o vzdělání rodopisců během roku, a také lépe vyhovuje mimopražským
zájemcům. Během roku 2014 prošlo kurzy celkově 140 osob. Nejsou to pouze lidé z Prahy,
někteří účastníci dojížděli i z veliké vzdálenosti, např. z Ostravy. Úroveň, věhlas a cena
kurzovného činí náš kurz v ČR jedinečným. Pokud se konají kurzy např. v Brně, Pardubicích
či Havlíčkově Brodě, pak mají proti našim malou návštěvnost a také jsou tím pádem mírně
dražší. O zaujetí návštěvníků svědčí to, že certifikát o absolvování, jejž obdrží cca 95 % osob,
je podmíněn nadpoloviční docházkou. Do rozšiřujícího kurzu se daří získávat takové
osobnosti, jako je historik vojenských dějin dr. Eduard Stehlík, genetik dr. Daniel Vaněk,
archivářka dr. Lenka Matušíková, prof. M. Bláhová, vedoucí katedry pomocných věd
historických a archivního studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, odborník na
českou demografii prof. Eduard Maur, a další skvělé zástupce vědních oborů blízkých
rodopisu.
Kurzy začali pořádat již naši předchůdci od poloviny 70. let a je to dodnes jedna
z našich hlavních činností.
Knihovna
Knihovna Společnosti byla otevřena tradičně každé první úterý v měsíci, a to 10krát v roce
2014. Její chod zajišťuje Daniel Lang. Návštěvnost se pohybuje průměrně mezi 10 a 20
osobami. Do knihovny pravidelně dochází člen ČGHSP pan Jiří Výška, který ochotně
pomáhá.
V roce 2014 se uskutečnily dva DOD. První se konal 26. dubna, kdy zavítalo 69
návštěvníků. Tradiční podzimní DOD se konal 22. listopadu, kdy zavítalo téměř 100 zájemců
o rodopisné bádání. Někteří se stali členy, jiní se přišli informovat o možnostech
genealogického bádání a další si jen přišli popovídat a odpočinout do dobré společnosti.
Největší zájem mezi návštěvníky knihovny je o rejstříky Berní ruly a její jednotlivá vydání.
Rodinné a rodové kroniky jsou vzorem a inspirací, případně zdrojem cenných informací.
Čtenáře ale zajímají i knihy místopisné, různé slovníky a knihy o genealogii a heraldice.
Genealogické časopisy z Finska a Švédska však zůstávají již mnoho let překvapivě stranou
zájmu.
Minulý rok se spolková knihovna rozšířila o další desítky titulů. Knihovna měla k 1.
lednu 2015 již 8012 svazků. Nákupy se zaměřují především na doplnění základní
genealogické a heraldické literatury a dalších pomocných oborů (místopis, osobnosti,
vojenství, historie a další). Děkujeme několika členům, kteří darovali své rodopisné práce a
tím rozšířili fond rodinných a rodových kronik, který je nejcennější částí knihovny.

Publikace
V říjnu 2014 vyšla přepracovaná a doplněná Učebnice čtení starých textů, kterou připravil
Ing. Václav Hásek. Vydání z roku 2003 již bylo rozebráno. Nová kniha má 152 stran a 56
učebních textů. Využívá se v kurzech pro začínající rodopisce a je vhodná také pro samouky.
Byl připraven dotisk Učebnice pro pokročilé genealogy, která se vyprodala. Počátkem
letošního roku byl vydán nový propagační leták, který se nám v minulosti velmi osvědčil.
Časopis Genealogické a heraldické listy
V roce 2014 se opět podařilo připravit, vytisknout a rozeslat členům 4 vydání časopisu. Každé
vydání mělo 128 stran. Pokračoval seriál úvodních článků o významnějších osobnostech
našeho národa a jejich rodech. Otištěny byly tyto hlavní články:
● Bedřich Hrozný, jeho rod, život a dílo (Pavel Hnízdil)
● Rod hudebníků Kubelíků (Hana Skočková)
● Ringhoffer – významný podnikatelský rod a jeho historie (Daniel Rudolf Lang)
● Rod armádního generála Vojtěcha Luži (1891–1944) z Uherského Brodu (Pavel
Hnízdil)
Není bez příjemné zajímavosti, že všechny čtyři články připravili naši členové!
Podařilo se získat dostatek příspěvků od našich členů i dalších badatelů a samozřejmě budeme
rádi i za Vaše další příspěvky. Nadále vycházely dva seriály od Stanislava Kasíka – o vývoji
komunálních znaků (Teplice, Tanvald, Kostelec nad Labem, Hořice na Šumavě) a jeho
kritické poznámky k činnosti podvýboru pro heraldiku a vexilologii. Třetí seriál „Osobnosti s
erby“ je také heraldický a připravuje ho na poslední stranu časopisu Arnošt Drozd.
Druhým rokem pokračoval seriál „Perličky z archivů“, který získal velkou oblibu a
díky mnohým členům, kteří zasílají své úlovky, vydrží jistě několik let. Obsahy všech
vydaných časopisů i s obálkou jsou na našich webových stránkách.
Redakční rada časopisu pracovala již 9. 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.
Výstavy „Putování za předky“
Přes 10 let objíždíme s výstavou „Putování za předky“ celou naši republiku. Loni zavítala na
4 místa:
• Kulturní a informační středisko Lomnice nad Popelkou (6. 2. až 16. 3. 2014),
• Galerie Městské části Prahy 5 na Smíchově (30. 6. 2014 až 1. 8. 2014),
• Městský úřad Měčín, okres Klatovy (1. 9. až 30. 9. 2014),
• Městské muzeum Česká Třebová (1. 10. až 9. 11. 2014).
Nejvíce návštěvníků zhlédlo výstavu v Praze na Smíchově, ačkoli výstavní prostor nebyl
velký, nicméně poloha blízko obchodního centra a stanice metra Anděl byla dobrá. Na všech
výstavách byla i přednáška Heleny Voldánové o hledání předků s následnou besedou.
Výstavy zajišťuje od počátku Helena Voldánová a pomáhá jí náš dlouholetý a již i čestný člen
Karel Dub, který zajišťuje dopravu a pomáhá s instalací výstav. Snažíme se expozici vždy
doplnit o zajímavosti z daného regionu a pravidelným přispěvatelem heraldických panelů
z dané oblasti je Ing. Arnošt Drozd.
Osobní znaky
Během roku 2014 bylo odborně posouzeno, schváleno a zaregistrováno dalších 24 nových
osobních znaků. K 31. 12. 2014 bylo u ČGHSP zaregistrováno celkem 148 osobních znaků,

tradičně v naprosté většině mužů. Znaky registrujeme od r. 2000. 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.
Pobočka v Ústí nad Labem
Počátkem roku se podařilo založit pobočku v Ústí nad Labem, která je zatím naší pobočkou
jedinou. Ustavující schůze se konala dne 22. 1. 2014 ČGHSP v tamním muzeu a sešlo se tam
11 našich členů. Schůzi navštívil i místopředseda Tomáš Krůta, který má pobočku na starosti.
Předsedou pobočky byl zvolen Martin Jeníček. Členů v průběhu roku přibylo a scházejí se
v Muzeu města Ústí nad Labem na přednáškách.
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 a pomáhala členům a dalším zájemcům s využíváním
genealogických počítačových programů. Rozhodli se však po letech změnit místo svého
setkávání. Setkání probíhají nyní každé 1. a 3. úterý v měsíci v čajovně a kavárně U Božího
mlýna v zadní, nekuřácké místnosti. Adresa: Salmovská č. 15, Praha-Nové Město.
Středečníky
V roce 2014 se konalo 15 Středečníků (9 v jarním a 6 v podzimním běhu) a průměrná
návštěvnost činila 30 posluchačů. Návštěvnost Středečníků rok od roku stoupá, je tedy vidět,
že vybíraná témata mají pro členy přitažlivost. Nejnavštívenější přednáška byla o novinkách v
rodopisném pátrání na internetu a přednesla ji Helena Voldánová (67 účastníků).
Středečníkem s druhou nejvyšší účastí byla přednáška pana Stanislava Motla s názvem
Lidický vrah dne 26. 2. 2015 (47 členů posluchačů). Třetí největší počet posluchačů přitáhl
Pavel Hnízdil svou přednáškou Vzpomínky legionářů (44 posluchačů), konanou v PrazeStrašnicích ve středisku InGarden.
Od roku 2007 se zvedla účast na Středečnících takřka dvojnásobně, což svědčí o jejich
oblíbenosti. Postupem času se totiž z původních Středečníků, kde se členové seznamovali
pouze s vlastními rodopisnými pracemi, stal v určitém směru pravidelný členský podvečer, na
kterém je možno přijít také se svým problémem v bádání a poradit se se zkušenějšími členy.
Nejúspěšnější a nejvíce navštívené bývají besedy na témata, která se přímo vztahují ke
genealogickému bádání.
Pro členy byly také připraveny tři naučné vycházky, a to 5. 4. 2014 prohlídka
Malostranského hřbitova v Praze na Smíchově, dne 1. 6. 2014 prohlídka kostela sv. Jakuba
Staršího v Praze na Zbraslavi a 10. 6. 2014 exkurze do Státního archivu Praha-východ, které
zařídil předseda ČGHSP. Účast byla velká, pouze červnový výlet do archivu ve Zdibech,
který se konal za obrovského vedra, museli někteří vzdát. V těchto vycházkách, které se
konaly již v minulosti a jsou velice oblíbené, budeme pokračovat i nadále.
Spolupráce s ostatními genealogickými a heraldickými společnostmi
Loni se nám nepodařilo navázat spolupráci s novými genealogickými a heraldickými
společnostmi. Spolupráce zpravidla probíhá jen na úrovni pravidelné výměny časopisů. Tato
výměna 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 – s Czech & Slovak
American Genealogy Society, která vydává časopis Koreny, a s Czechoslovac genealogical
society Ohio (USA), vydávající časopis „Nase rodina“. Nejhlubší spolupráce trvá se
Slovenskou genealogicko-heraldickou společností v Martine.

Tradičně se o genealogii i naší činnosti objevilo několik článků v novinách, časopisech, naši
členové vystupovali v rozhlasových pořadech. Na besedy je nejčastěji zvána paní Helena
Voldánová, která byla na těchto místech:
23. 1. Gymnázium Českolipská Praha 9
28. 1. Informační centrum Moravský Krumlov (beseda o pořadu Tajemství rodu)
8. 3. Knižní veletrh Ostrava (Tajemství rodu)
1. 4. Městská knihovna Lipník nad Bečvou
15. 4. Centrum pro seniory Mimoň
24. 9. Městské kino Chrudim (beseda o pořadu Tajemství rodu)
1. 10. Městské muzeum Česká Třebová
16. 10. Universita třetího věku Vimperk
20. 10. Knihovna ČGHSP – základní škola Kodaňská, Praha-Vršovice
31. 10. Klub Labyrint Kladno
19. 11. Kulturní středisko Milevsko
V tisku
12. 6. 2014 časopis Instinkt
29. 5. 2014 časopis Květy
červen 2014 časopis Panorama
měsíčník STOP Praha 13
V televizi a rozhlase
18. 5. ČT studio 6 nedělní
Televize Barrandov – zprávy (Voldánová a Jičínská)
4. 3. Český Rozhlas
V závěru se můžeme pochlubit opět rekordy v dosavadní činnosti. V roce 2014 se nám
podařilo:
1. profil Facebook překročil počátkem roku 2015 hranici 1000 příznivců
2. zaregistrováno 24 nových osobních znaků
3. hospodaření – příjem 893 tis. a výdej 928 tis. Kč
Ze zprávy o činnosti jistě uznáte, že na 8 členů správního výboru, kteří pro Společnost pracují
obětavě, zdarma a ve svém volném čase, to bylo úkolů dost. Splnit tolik úkolů se podařilo jen
díky dobré spolupráci, obětavosti a lásce ke společnosti. Valná hromada je to 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 před námi.
Děkuji Vám za pozornost a věřím, že se naší společnosti bude při společné práci
nadále dobře dařit a budeme ukazovat lidem krásu a moudrost rodopisu i heraldiky.
Zprávu o hospodaření za rok 2014 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 23 tisíc více za
členské příspěvky, o 25 tisíc více za kurzovné, o 31 tisíc více za prodej publikací. Ve
výdajové částce jsme podle plánu rozpočtu snížili částku o 33 tisíc na nákup knih do knihovny
a zvýšili o 142 tisíc za tvorbu publikací (tisk propagačního letáku, nové vydání Učebnice čtení
starých textů a Učebnice pro začínající rodopisce). Dále jsme zvýšili o 100 tisíc položku

ostatní, a to na rekonstrukci další místnosti. Přesto jsme udrželi náš rozpočet téměř jako
vyrovnaný, potřebné finance byly uhrazeny ze zůstatku z minulého roku.
Vzhledem ke značnému snížení úroků na termínovaném účtu u Poštovní spořitelny
jsme částku 500 tisíc převedli zpět na běžný účet Poštovní spořitelny. V únoru 2015 byla
částka 400 tisíc opět uložena na termínovaný účet u Fio banky. Bankovní účet Poštovní
spořitelny bude zrušen.
Přínosnými příjmy jsou příjmy z kurzů a prodeje publikací, které pokrývají naše
provozní náklady. Nové snížení nákladů jsme našli v konání jednodenních kurzů v sídle naší
společnosti. Vše tedy závisí na osobních aktivitách členů správního výboru.
Příjmy:
členské příspěvky
časopis pro organizace
kurzovné
prodej publikací členům a dobírkové poštovné
bankovní úroky
ostatní
Celkem

363 343 Kč
29 965 Kč
225 770 Kč
231 760 Kč
1 993 Kč
37 562 Kč
890 393 Kč

Výdaje:
časopis GHL
provoz kurzu
nákup knih do knihovny
poštovné
nájem a provoz kanceláře
tvorba publikace
ostatní
Celkem

240 401Kč
94 571Kč
27 157 Kč
40 708 Kč
95 157Kč
252 041Kč
193 953Kč
943 988 Kč

Počáteční zůstatek činil 79 981 Kč a konečný zůstatek 26 386 Kč.
Další body programu:
Pan Ing. Milan Špirakus přednesl zprávu Kontrolní komise, která se věnovala kontrole
činnosti, hospodaření, stavu majetku a plnění úkolů uložených na minulé Valné hromadě.
Předseda konstatoval, že všechny úkoly byly splněny, a poděkoval členkám Revizní komise
paní Pavle Říhové a Petře Pánkové za jejich obětavou práci.
Uznání za práci pro společnost
Předseda společnosti Martin Slaboch udělil uznání za práci pro společnost pro manžele
Zdenku a Romana Bláhovy, kteří se aktivně podílejí pomocí na mnoha akcích společnosti a
zajistili nové vybavení spolkové místnosti. Dále udělil uznání za práci pro společnost pro Ing.
Jiřího Klusáčka za dlouholeté členství, příspěvky do GHL, propagaci projektu Genetika a
příjmení a příspěvky na výstavu v muzeu v Polné.
Udělení čestného členství
Valná hromada odsouhlasila návrh správního výboru na udělení čestného členství pro Pavla
Hnízdila za dlouhodobou aktivní pomoc při akcích společnosti a za pravidelné přispívání
články do GHL a přednáškami na Středečnících. Další návrh udělení čestného členství

odsouhlasila Valná hromada pro Filomenu Jičínskou za patnáctiletou práci ve správním
výboru a zajišťování besed a výletů na Středečnících.
Volba Správního výboru a kontrolní komise pro období 2015–2018:
Přímou volbou byl jednohlasně zvolen správní výbor ČGHSP v tomto složení:
předseda: Ing. Mgr. Martin Slaboch, Ph.D.
místopředseda: Tomáš Krůta
členové: Helena Voldánová, Filomena Jičínská, Marcela Černá, Alena Dušková, Ing. Karel
Fous, Daniel Lang a Karel Gillich
Kontrolní komise ČGHSP v tomto složení:
předseda Ing. Milan Špirakus
členové: Pavla Říhová a Zdenka Bláhová
Předseda Martin Slaboch poděkoval přítomným členům za důvěru a přednesl zhodnocení za
minulé období.
Plán činnosti a rozvoje ČGHSP na rok 2015 přednesl pan Tomáš Krůta
Vážení příznivci genealogie a heraldiky, vážení členové Společnosti,
Správní výbor víceméně v tomto složení působí od roku 2006. Devět let nás nutí k malému
ohlédnutí a zastavení se. Zamysleli jste se nad tím, jak se proměnila naše Společnost za
posledních 10 let a jak se proměnila obecně společnost kolem nás, okolní prostředí? Moje
hodnocení musí být nutně subjektivní, protože se pohybuji uvnitř SV, což může působit jako
uzavřená společnost. Doufáme, že to tak není.
Tedy hlavní mnou vnímané proměny naší Společnosti:
1. Společnost je početnější z pohledu členů, bohatší z pohledu vykonávaných činností. Nejen
před boomem okolo Tajemství rodu přede dvěma lety jsme zaznamenali silně rostoucí počet
členů. Vše je propojené a aktivity, jako výstavy, propagace v rozhlase, časopisech či televizi,
kurzy, dny otevřených dveří a další, přitahují automaticky nové zájemce o rodopis.
2. Společnost je otevřenější, komunikativnější. S větším povědomím veřejnosti o rodopisu
roste počet e-mailů, které vyřizujeme. Roste i počet seznamovacích aktivit typu DOD,
přednášky, máme aktivní rodopisné stránky na facebooku, kde je více sledujících než členů ve
Společnosti. Mnohé aktivity dostávají členy navzájem k sobě, např. nárůst návštěvnosti
Středečníků, nová pobočka v Ústí atd. Kdo by si před 10 lety opovážil pomyslet, že budeme
bádat po internetu v matrikách, fotit v archivu celé knihy, komunikovat masově mobily.
3. Společnost má důstojnější místo a prostor. Toto má dvě roviny. Jednak je tu opravená a na
dvojnásobek rozšířená kancelář ve Fantově ulici. Kancelář působí na příchozího jako
profesionální kancelář a ne jako zapadlá klubovna Bratrstva kočičí pracky. A jednak je to naše
renomé, prostor, jak nás veřejnost vnímá. Jsme sebevědomý spolek, který při jednání vnímají
silně jak archiváři, profesionální genealogové, novináři, tak i laická veřejnost.
V roce 2007 jsem vytyčil 13 oblastí rozvoje. Nyní mi dovolte volně navázat.
Členská základna – bez ní nebudeme existovat. Musíme přinášet nové věci a zvyšovat
přidanou hodnotu především pro mimopražské. To lze dělat novými projekty, které lidem
pomohou v bádání, nebo třeba iniciováním vzniku nových poboček pro setkávání osob v
regionech.

GHL – časopis doznal významného rozšíření obsahu. Bohužel se potýkáme za poslední 2
roky se zpožďováním vydávání. Stále je to ale jedna z hlavních hodnot, kterou členové za
svůj členský příspěvek dostávají.
Knihovna – knihovna je ve vzorné péči, jen trochu vázne zápis nových přírůstků. Ale objem
svazků významně roste díky péči knihovníka.
Internetové stránky a facebook – jeden z hlavních způsobů komunikace směrem k členům i
veřejnosti. Stále se mi nedaří dokopat do úspěšného konce tzv. Privátní obsah, ale snad je již
vše na dobré cestě.
Pomoc s bádáním – odpovídáme a komunikujeme s mnoha rodopisci a heraldiky. Nejen po
e-mailu, ale i na kurzech, během DOD. Existují rodopisná fóra (Mageo, Okoun, Taby), kde se
každý den probírá mnoho témat. Máme na našich stránkách také podobné fórum, ale protože
není, kdo by je moderoval, není příliš využívané. Do budoucna tedy asi zůstaneme při osobní
pomoci, pokud se nenajde ochotný spolupracovník na správu webového fóra.
Ediční činnost – za poslední dva roky jsme vydali tři přepracované základní knihy. V
dvouletém horizontu musíme přepracovat druhý modrý Sborník. Bohužel Německý slovník
pana Mareše je v současné podobě nevydatelný a nepodařilo se nám sehnat žádného
germanistu, který by byl ochotný v díle pokračovat. Neznáte někoho takového? Novým
projektem může být reprint zásadních starých knih využitelných pro rodopisce (19. či začátek
20. stol.). Je to projekt náročný a jsme nyní na začátku, zjišťujeme, zda máme lidi a
prostředky, abychom se do toho mohli ponořit. Opět jsou spolupracovníci vítáni.
Kurzy – kurzy jsou jedna z vlajkových lodí Společnosti. Jednak z důvodu příjmů, jednak z
pohledu osob, které kurzem projdou – mnozí se stanou našimi členy. Již druhým rokem
prochází kurzy více než 100 lidí za rok. Poptávka je vysoká, tím pádem omezujícím faktorem
je kapacita našeho vlastního volného času. Nabízí se využití nových technologií a internetu,
ale opět narážíme na omezení svých časových kapacit.
Členové a regiony – před 10 lety již pobočky neexistovaly. Nyní se situace obrací. První
vlaštovkou je pobočka Ústí, kde se každý měsíc scházejí rodopisci a probírají různá témata. S
kolegyní Voldánovou jsme tam během roku byli dvakrát přednášet. Pokud se najdou nadšenci
ochotní se lokálně scházet, jsme připraveni je podporovat materiálně i osobní spoluprací. Za
tímto účelem jsou stanoveny podmínky založení pobočky a její podpora.
Genealogická výroční setkání – zde máme velký dluh. Zatím se nepodařilo připravit
genealogickou konferenci, jak bychom si představovali. Pokračujeme v oslovení známých
osobností, se kterými bychom mohli při přípravě spolupracovat.
Výstavy – výstavy jsou další vlajkovou lodí Společnosti. Díky úsilí kolegyně H. Voldánové
se daří výstavy umísťovat téměř po celý rok. Letos na čtyřech místech na Moravě.
Propagace se děje kontinuálně. Doslova každý měsíc je o nás článek či reportáž v některém z
medií. Běžně televize, rozhlas a časopisy. Opět největší zásluhu má kolegyně Voldánová. Na
další období chystáme pracovní sešit pro ZŠ a SŠ a také doufáme ve spolupráci se studenty
pomocných věd historických.
Spolupráce s dalšími společnostmi zabývajícími se genealogií – vkládal jsem mnoho
naděje do spolupráce s ostatními spřízněnými spolky. Bohužel některé již neexistují nebo
skomírají. Udržujeme kontakty a výměnu časopisů s krajanskými spolky v zahraničí.
Mnohé projekty jsou limitovány naším časem, který jsme schopni Společnosti věnovat. Rádi
bychom proto uvítali spolupráci dalších členů na konkrétních projektech. Ještě jednou mi
dovolte namátkou některé vyjmenovat:
- publikační činnost a skenování starých tisků
- rozvoj webových stránek
- aktualizace facebookových stránek
- pořádání výstav

Plán základní činnosti na rok 2015

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

zajistit otevření kanceláře každé pondělí od 16 do 18 hodin (kromě státních svátků a
letních měsíců července a srpna)

zajistit otevření knihovny každé první úterý v měsíci 17–19 hodin (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 4 čísla časopisu Genealogické a heraldické listy



doplňovat knižní fond genealogickou a heraldickou literaturou



vydat tiskem soupis knižního fondu



realizovat setkávání členů na Středečnících



uskutečnit výstavu „Putování za předky“



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



uspořádat kurz pro pokročilé a začínající rodopisce a jednodenní kurzy


zajistit dotisk publikací Sborník pro pokročilé rodopisce a Latinsko-český slovník pro
genealogy
Návrh rozpočtu ČGHSP na rok 2014 přednesla paní Helena Voldánová:
Příjmy:
členské příspěvky
časopis pro organizace
kurzovné
prodej publikací členům a dobírkové poštovné

340 tis.
30 tis.
220 tis.
200 tis.

ostatní
Celkem

30 tis.
820 tis. Kč

Výdaje:
časopis GHL
provoz kurzu
nákup knih do knihovny
poštovné
nájem a provoz kanceláře
tvorba publikace
ostatní
Celkem

270 tis.
90 tis.
50 tis.
40 tis.
100 tis.
230 tis.
40 tis.
820 tis. Kč

Rozpočet na rok 2015 je plánován jako vyrovnaný. Na termínovaném vkladu u Fio banky je
uloženo 400 tisíc Kč.
Diskuse
Do diskuse se zapojilo několik členů se zajímavými návrhy. Paní Pomykalová představila
kurz s názvem „Jak se píše rodová kronika“ a poděkovala za výbornou spolupráci s naší
společností. Pan Pavel Hnízdil vyzval k jednání o odstranění nebo změně umístění vodoznaku
na digitalizovaných archivních materiálech v Archivu hl. m. Prahy. Jde o znehodnocení textu,
protože přes pevně umístěný a četně rozložený vodoznak nelze text číst. Pan Karel Fous
informoval, že se správní výbor již obrátil s písemnou žádostí na archiv, ale bohužel neuspěl.
Pan Luboš Krumphanzl doporučil možnosti úpravy fotografie archiválie s vodotiskem, kde po
snížení kontrastu šedi není vodoznak tolik vidět. Paní Blanka Čádová poděkovala za
přátelskou atmosféru a za vzájemnou pomoc mezi členy. Pan Miloslav Pokorný požádal o
včasné zasílání členského časopisu. Paní Alena Pilátová navrhla vytvoření nového seznamu
badatelského zájmu. Pan Tomáš Krůta informoval o vybudování privátních stránek na našem
webu, které budou sloužit právě pro komunikaci mezi členy a informování o jejich zájmech.
Dále informoval o projektu naskenovaní dalších čísel časopisu GHL a přidání na naše stránky.
Paní Filomena Jičínská vyzvala členy, aby sdělili e-mailovou adresu, na kterou jim bude
zasílat aktuální seznam akcí. Pan Anton F. Malinovský informoval o změně místa k setkání na
Úterníku, které se bude konat 3. úterý v měsíci od 18 hodin v Čajovně a kavárně v Salmovské
ulici č. 15 v Praze 2. Správní výbor vzal tyto návrhy na vědomí.
Usnesení Valné hromady ČGHSP
1. Valná hromada schvaluje:
Zprávu Správního Výboru o činnosti a hospodaření ČGHSP za rok 2014
Zprávu Kontrolní komise k činnosti a hospodaření SV za rok 2014
Udělení uznání za práci ve společnosti pro Zdenku Bláhovou, Romana Bláhu a Jiřího
Klusáčka
Udělení čestného členství pro Pavla Hnízdila a Filomenu Jičínskou
Volbu správního výboru ve složení: předseda Ing. Mgr. Martin Slaboch, Ph.D., místopředseda
Tomáš Krůta,
členové: Helena Voldánová, Filomena Jičínská, Marcela Černá, Alena Dušková, Ing. Karel
Fous, Daniel Lang, Karel Gillich
Volbu kontrolní komise ve složení: předseda Ing. Milan Špirakus, členové: Pavla Říhová a
Zdenka Bláhová
Plán činnosti a rozvoje společnosti pro rok 2015

Rozpočet společnosti na rok 2015
2. Valná hromada ukládá předsedovi a Správnímu výboru společnosti vedle běžných
organizačních, administrativních a finančních činností zajišťovat zejména:
dvakrát 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, rozšířený kurz a jednodenní kurzy
propagovat ČGHSP na výstavách, besedách, přednáškách a v médiích
podporovat projekty Genea 2003
vydávat čtyřikrát ročně členský časopis Genealogické a heraldické listy
iniciovat setkání a koordinovat společné aktivity s dalšími genealogickými a heraldickými
společnostmi
zajistit dotisk Sborníku pro pokročilé rodopisce a Latinsko-českého slovníku pro genealogy
zajistit tisk soupisu knižního fondu
Usnesení Valné hromady bylo přijato všemi hlasy a zasedání bylo ukončeno ve 12.15 hodin.
Paní Jičínská poděkovala všem přítomným za účast a popřála hodně štěstí v rodopisném
bádání.

