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Místem konání valné hromady se stal opět příjemný sál farního úřadu Českobratrské církve 
evangelické v Korunní ulici č. 60 v Praze 2 na Vinohradech. Sešlo se zde 59 členů a 1 host. 
Vedením valné hromady byla pověřena paní Filoména Jičínská. Před zahájením programu 
přednesla paní Vieweghová zdravici Moravské genealogické a heraldické společnosti v Brně. 
Seznámila přítomné s činností společnosti a připravovanými plány na rok 2012. Moravská 
společnost si v letošním roce připomene 40. výročí založení, neboť v roce 1972 byla založena 
brněnská pobočka naší Genealogické a heraldické společnosti v Praze. Pro příjemné posezení ke 
kávě a čaji napekla pro účastníky valné hromady naše členka Zdeňka Študentová výborné 
bábovky a patří jí velké poděkování. První částí bylo schválení programu, zapisovatelky paní 
Heleny Voldánové, návrhové komise ve složení: předseda Ing. Jiří Klusáček, členové PhDr. Jiří 
Kratochvíl a Anton František Malinovský. Volební komise byla schválena ve složení: předseda 
Pavel Hnízdil, členové Karel Dub a Petr Hnízdil. Se zprávou o činnosti ČGHSP za loňský rok 
vystoupil pan předseda Ing. Mgr. Martin Slaboch, Ph.D. 
 
Zpráva o činnosti ČGHSP za rok 2011 
 
Činnost správního výboru 
Členové správního výboru se v průběhu roku 2011 scházeli v sídle Společnosti ve Fantově ulici v 
Praze - Stodůlkách ke schůzím každé 3 týdny, mimo 2 letních prázdninových měsíců. Všech 
schůzí se zúčastnil i předseda revizní komise Ing. Milan Špirakus. Členové správního výboru 
zajišťovali: pravidelné pondělní dvouhodinové služby v kanceláři, vyřizovali došlou poštu, 
aktualizovali internetové stránky, vedli členskou evidenci, registrovali osobní znaky, prodávali 
publikace a starší časopisy GHL, vydávali časopis GHL, pořádali přednášky tzv. Středečníky, 
1krát měsíčně zajišťovali služby spolkové knihovny a doplňovali ji novými knihami a časopisy, 
2krát uspořádali „Den otevřených dveří“, uspořádali 3 výstavy „Putování za předky“, uspořádali 
kurz pro začínající rodopisce a kurz pro pokročilé rodopisce, vybírali roční členské příspěvky a 
vedli účetnictví. 

Jen z výčtu základních činností uznáte, že na 9 členů správního výboru, kteří pro 
Společnost pracují zdarma a ve svém volném čase, to bylo úkolů dost. Splnit tolik úkolů se 
podařilo jen díky dobré spolupráci, obětavosti a lásky ke společnosti. Chtěl bych proto všem 
členům výboru za celoroční práci poděkovat. Poděkovat chci i mnohým z Vás, kteří jste nám 
ochotně pomáhali a během loňského roku se objevilo i několik nových spolupracovníků. 

 
Otevření kanceláře 
Kancelář Společnosti byla ve Fantově ulici v Praze-Stodůlkách pravidelně otevřena v pondělí od 
15.00 do 17.00 hodin a také při dvou sobotních Dnech otevřených dveří. Pondělní služby 
zajišťovalo 6 členů správního výboru: paní Voldánová, Jičínská, Černá, Šimková a pánové Lang, 
Fous a Slaboch. Spolupráce s Bytovým družstva Fantova 1780–1784, které nám obě místnosti v 
suterénu panelového domu pronajímá, byla dobrá. 
 



Stav členské základny k 31. prosinci 2011 
Česká genealogická a heraldická společnost v Praze měla k 31. prosinci 2011 celkem 817 
individuálních členů. Přijato bylo rekordních 71 nových členů. Členství ukončilo celkem 26 
členů, z toho 9 členů ukončilo na vlastní žádost, 9 členům bylo členství ukončeno z důvodu 
neuhrazení členského příspěvku a 8 členů loni zemřelo. Členskou základnu tvoří dále 105 
organizací (jedna byla přijata a dvě organizace činnost ukončily). Díky včasným platbám většiny 
členů a několika desítkám členů, kteří přispěli více než schválených 300 Kč, nemusíme ani letos 
členský příspěvek zvyšovat. 
 
Vyřizování korespondence 
V průběhu roku 2011 došlo ČGHSP poštou celkem 295 dopisů a odesláno bylo 160 zásilek. Do 
odeslané pošty není započítáno rozeslání časopisu členům a autorům. V roce 2011 došlo k 
dalšímu nárůstu elektronické emailové pošty. Za loňský rok došlo 1412 emailových zpráv, oproti 
předloňským 1089. Většina došlých zpráv byla dotazy na hledání předků, dotazy na členství, 
pomoc s určením heraldických znaků, změny adres členů a objednávky knih i časopisů. Za 
pomoc s heraldickými dotazy děkuji třem spolehlivým heraldikům: Janu Oulíkovi, Stanislavu 
Kasíkovi a Antonu F. Malinovskému. Emailová schránka je kontrolována téměř denně a většina 
požadavků byla vyřizována téhož dne, pouze v několika případech odborných dotazů si odpověď 
vyžádala více času. 
 
Časopis Genealogické a heraldické listy 
V roce 2011 se opět podařilo vytisknout a rozeslat 4 vydání. Pro dostatek článků jsme se rozhodli 
k dalšímu zvýšení počtu stran ze 104 na 120 stran. Pokračoval seriál úvodních článků o 
významnějších osobnostech našeho národa a jejich rodech. Otištěny byly tyto články: 
 
Politik Josef Dürich (1847–1927) a jeho rod 
K původu Štěpána kardinála Trochty, XVII. biskupa litoměřického 
Spisovatel a učitel Josef Šír (1859–1920) a jeho rod z Podkrkonoší 
Josef Václav Sládek a jeho rod ze vsi Třenice na panství J. M. C. točnickém 
 
Daří se získávat dostatek příspěvků od našich členů i dalších badatelů. Začala spolupráce i s 
několika autory ze Slovenska, kteří mají zájem publikovat v našem časopise a některým byly již 
jejich články otištěny. Dochází i více článků s heraldickou tématikou. Obsahy všech vydaných 
časopisů jsou na našich webových stránkách. 

Redakční rada časopisu pracovala již 6. rok ve stejném složení: Ing. Mgr. Martin Slaboch 
– vedoucí, Ing. PhDr. Jaroslava Honcová CSc., PhDr. Vladimíra Hradecká, Ing. Bc. Jan Oulík a 
Mgr. Jan Kahuda. 
 
Knihovna 
Pro spolkovou knihovnu ČGHSP byl uplynulý rok 2011 velmi úspěšný. O knihovnu se čtvrtým 
rokem staral mladý knihovník a nejmladší člen správního výboru Daniel Lang. 

Knihovna byla členům otevřena po 10 úterních podvečerů, kdy do ní přišlo celkem 117 
osob, což představuje v průměru 12 návštěvníků. Knihovna byla otevřena také o dvou sobotních 
Dnech otevřených dveří. Na „jarní“ Den 16. dubna přišlo 49 návštěvníků. „Podzimní“ DOD 26. 
listopadu však překonal všechny dosavadní rekordy, neboť do našeho sídla přišlo 92 osob! 

Stav knihovny k 31. 12. 2011 činil 6210 knih a časopisů. Roční přírůstek knih činil 460 
titulů, což je o 40 více než v roce 2010. Knihy byly získány nákupem, výměnami, ale také 



mnohými dary členů a příznivců. Největší zájem byl tradičně o rejstříky k Berní rule, dále 
Soupisy poddaných podle víry, Zpovědní seznamy pražské arcidiecéze, rodinné a rodové 
kroniky, knihy o vojenství, knihy z jednotlivých míst České republiky. Také knihy o heraldice se 
těšily zájmu návštěvníků. Multimediální knihovna, založená r. 2007, má ve svém fondu již 39 
CD/DVD a VHS. Pro návštěvníky knihovny byl zakoupen nový počítač s monitorem, kde je 
přístup na internet a wifi připojení. Možnost kopírování pro návštěvníky je už standardní 
víceletou službou. Knihovník Lang sestavil během roku aktualizovaný přehled knihovního fondu, 
který je k dispozici na našich internetových stránkách v sekci Knihovna. Dodatek je rozdělen dle 
kategorií stejně jako knihovna, aby bylo hledání titulů a prohlížení seznamu přehlednější. 
Knihovník informoval o důležitých událostech a zajímavých přírůstcích na stránkách GHL. 
Poděkování patří členu Jiřímu Výškovi, který od dubna 2011 pravidelně navštěvuje knihovnické 
úterky a pomáhá s knihovnou. 

 
Internetové stránky www. genealogie.cz 
Naše internetové stránky pravidelně po celý rok aktualizoval místopředseda Tomáš Krůta. 
Stránky byly v této podobě spuštěny 14. srpna 2008 a staly se důležitým informačním zdrojem o 
naší společnosti. Mnozí zájemci o genealogii se tak dozvídají poprvé o naší činnosti a díky 
objednávkovému formuláři se prodává více našich knih do celé ČR. V lednu 2011 byly přidány 2 
nové odkazy “Digitalizace“ a „Media, Video o genealogii“, kam jsou přidávány články, videa a 
rozhlasové nahrávky s genealogií a heraldikou. 

V únoru 2011 byl vytvořen profil na největší sociální síti Facebook, k dnešnímu dni má 
již 177 uživatelů. Členy správního výboru jsou zde přidávány aktuální informace o dění v 
ČGHSP, ale i různé zajímavosti z genealogie a heraldiky. 
 
Výstavy a propagace Společnosti 
Už více než 10 let objíždíme naši republiku s výstavou „Putování za předky“. V roce 2011 se 
konala na 3 místech: 
4. 5. – 5. 6. 2011 velký výstavní sál Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech 
1. 7. – 31. 7. 2011 předsálí kina ve Rtyni v Podkrkonoší. Výstava se konala ve spolupráci s 
občanským sdružením Genealogie rtyňsko-svatoňovické kotliny, o. s. 
5. 10. – 3. 11. 2011 spoluúčast na výstavě Heraldika a vexilologie, Galerie 14, Praha 
9 – Černý Most. Byla to první společná výstava více spolků věnujících se heraldice. Na výstavě v 
Klatovech a ve Rtyni měla Helena Voldánová přednášku o genealogii a následnou besedu. 
 
Největší poděkování za přípravu výstav a besedy s návštěvníky muzeí patří Heleně Voldánové. 
Velkým pomocníkem výstav se stal náš dlouholetý člen Karel Dub, který zajišťuje dopravu a 
pomáhá s instalací výstav. Snažíme se expozici vždy doplnit o zajímavosti z daného regionu a 
pravidelným přispěvovatelem heraldických panelů je Ing. Arnošt Drozd. 
 
Propagace společnosti v roce 2011 
O naší činnosti se dařilo informovat prostřednictvím novin a rozhlasu: Dne 1. 3. 2011 v pořadu 
„Čaj pro dva aneb Jak to vidíte?“ v Českém rozhlasu 2 Praha byla hostem genealožka a naše 
členka Filomena Jičínská a forenzní genetik dr. Daniel Vaněk. 
V březnu se podíleli na článku v časopisu Ekonom Helena Voldánová a Martin Slaboch. 
V červenci vystoupila v Českém rozhlasu Region pro Středočeský kraj Helena Voldánová. 
V týdeníku Instinkt č. 48/2011vyšel článek o osobních znacích, na kterém se podíleli 
Martin Slaboch a Arnošt Drozd. 



Dne 26. 11. 2011 vyšla zpráva o rodopisném bádání a Dni otevřených dveří (České noviny.cz) 
V listopadu vyšlo v MF Dnes upozornění na Den otevřených dveří ČGHSP. 
 
Kurzy 
Od počátku 70. let se naši předchůdci v čele s Rudolfem Melicharem snažili o kurzy pro 
rodopisce, kterými prošlo za během let několik stovek zájemců. Chceme v jejich díle pokračovat 
a kurzy pořádat a zkvalitňovat. Vedoucím kurzů se stal předloni po panu ing. Václavu Háskovi 
pan místopředseda Tomáš Krůta. Od 20. ledna do 7. dubna 2011 se konal v Praze 4 v ZŠ 
Poláčkova rozšířený kurz pro genealogy. Pro větší počet zájemců musely být otevřeny dvě 
souběžné třídy. Pro účastníky bylo připraveno 10 dvouhodinových přednášek a exkurze do 
Národního archivu v Praze v ulici Milady Horákové. Kurz úspěšně zakončilo 31 účastníků. 
Třicátý osmý kurz pro začínající rodopisce proběhl od 22. září do 8. prosince 2011 a úspěšně ho 
absolvovalo 43 osob. Novým místem pro kurzy se stalo školicí středisko In Garden v Praze 10 – 
Strašnicích. Vyučovalo se v jedné velké místnosti. Mírně byl změněn program. Bohužel na úkor 
učení čtení, ale chtěli jsme upevnit bádání o praktické cvičení, využití internetu a konzultační 
hodiny. Učení čtení je velice obtížná věc závislá na iniciativě posluchačů a v minulosti se často 
stávalo, že někteří posluchači hodinu učení čtení opouštěli. Součástí kurzu byla návštěva SOA v 
Praze na Chodovci s výkladem paní doktorky Vladimíry Hradecké. Odhodlání posluchačů 
pokračovat bylo takové, že nás „donutili“ pořádat kurz pro pokročilé genealogy hned v zimě 
2012, i když je kvůli zájmu pořádáme normálně pouze jednou za dva roky. 
 
ČGHSP uspořádala v roce 2011 poprvé dva nové kurzy 
V sobotu dne 4. 6. 2011 jsme uspořádali poprvé kurz pro využití výpočetní techniky a internetu, 
možná vůbec poprvé v ČR. Kurz byl jednodenní od 10.00 do 18.00 h a konal se v počítačové 
učebně v klubu Remedium v Praze 3, kde byla učebna se 14 počítači. Kurzu se účastnili 4 lektoři 
– Helena Voldánová, Tomáš Krůta, Zdeněk Hrobník a Jiřina Vachovcová. Program byl 
koncipován tak, aby pojmul cvičení pro 2 genealogické programy (Family Tree Builder od 
Myheritage.cz a Brother s Keeper), hledání v matrikách na internetu, zásady pro práci s 
genealogickými programy a některá další témata. Rozdíly mezi účastníky byly někdy zásadní – 
nejen co se týče použití genealogických programů (kromě zmíněných dvou i programu Ancestry), 
ale i dle různých úrovní zkušeností s počítačem a internetem. Bohužel se také projevilo, že není 
šance sdělit všechny plánované informace během stanovené doby. Účastníci odnesli CD nejen s 
přednáškami, ale i se cvičeními a výukou genealogických programů. Zájem o kurz byl slušný, ale 
další počítačové kurzy budeme příště dělat jiným způsobem. Omezíme počet účastníků na 7, 
místo přesuneme do kanceláře společnosti a program zacílíme na konkrétní skladbu dle účastníků 
kurzu. 

Česká genealogická a heraldická společnost v Praze ve spolupráci s Vlastivědným 
muzeem Dr. Hostaše v Klatovech uspořádala v sobotu 17. září 2011 jednodenní odborný seminář 
„Rodopis – koníček na celý život“. O seminář se zasloužil pracovník klatovského muzea Jan 
Jirák, který při pořádání výstavy „Putování za předky“ v Klatovech pro její velký ohlas nabídl 
ČGHSP možnost uspořádat seminář pro rodopisce. Celodenní seminář se konal od 10.00 do 
18.00 hodin v přednáškovém sále secesní budovy muzea. Cena semináře byla 600 Kč a v ceně 
byla i kniha Učebnice čtení starých textů. Semináře se zúčastnilo 27 zájemců o rodopis a 
potěšitelné je, že přišli téměř všichni členové ČGHSP z Klatovska. Účastníci vyslechli celkem 7 
přednášek Heleny Voldánové, Martina Slabocha a archiváře muzea Jana Jiráka, který přiblížil a 
názorně ukázal bohaté genealogické sbírky uložené v archivu klatovského muzea. Každý 
účastník semináře dostal na jeho konci certifikát o absolvování. Podobný seminář připravila 



ČGHSP poprvé ve svých dějinách a chtěla jím přiblížit rodopis i mimopražským zájemcům, kteří 
se nemohou na pravidelné kurzy v Praze dostat. Pokud bude zájem, rádi podobný seminář 
uspořádáme v dalších městech. 

 
Osobní znaky 
V průběhu roku 2011 bylo schváleno a zaregistrováno dalších 16 nových osobních znaků. K 31. 
12. 2011 bylo celkem zaregistrováno 76 osobních znaků. Odborné posudky vypracovával a 
případné úpravy doporučoval náš člen a heraldik ing. Arnošt Drozd. Zaregistrované znaky i s 
blasony jsou pro všechny zájemce ke zhlédnutí na našich webových stránkách v sekci Osobní 
znaky. V týdeníku Instinkt vyšel pod názvem „Pořiďte si erb“ první článek o osobních znacích v 
ČR, který měl také vliv na zvýšený zájem o registraci znaků u ČGHSP. 
 
Skupina pro využití počítačů v genealogii 
Skupina pro využití počítačů v genealogii se stejně jako v minulých letech setkávala v restauraci 
na Novotného lávce v Praze. Skupina pomáhala ostatním členům i dalším zájemcům s 
využíváním genealogických počítačových programů. 
 
Spolupráce s ostatními genealogickými a heraldickými společnostmi 
V roce 2011 jsme udržovali kontakty s několika genealogickými a heraldickými společnostmi. 
Většinou jen na úrovni pravidelné výměny časopisů. Výměna časopisů se daří s vídeňským 
Adlerem (nejstarší heraldicko-genealogický spolek ve střední Evropě, založený již r. 1870), 
německou společností Arbeitsgemeinschaft ostdeutscher Familienforscher e. V. (AGoFF) a 
dvěma krajanskými spolky z USA – Czech & Slovak American Genealogy Society, která vydává 
časopis Koreny a s Czechoslovac genealogical society Ohio (USA), vydávající časopis „Nase 
rodina“. Daří se dlouholetá spolupráce se SGHS v Martine, zejména díky vstřícnému tajemníkovi 
Milanu Šišmišovi. 
 
Středečníky 
Středečníky připravovala každou 2. a 4. středu v měsíci v Revoluční ulici čp. 5 v Praze 1 členka 
správního výboru paní Filomena Jičínská. Většina přednášejících používala k doprovodu svých 
přednášek prezentací s využitím našeho videoprojektoru, který přinesl zkvalitnění přednášek 
obraz. Členové využívají i hodinu před přednáškou k volné diskusi. V roce 2011 bylo 16 
přednášek, 10 v prvním pololetí a 6 ve druhém. Nejvíce posluchačů přilákala Helena Voldánová 
12. ledna na svou přednášku „Rodopisné pátrání po internetu“, kterou navštívilo 59 lidí. 
Druhou nejvíce navštívenou byla přednáška Filomeny Jičínské „Beseda o rodových a rodinných 
kronikách “ se 48 posluchači. Třetí nejvyšší návštěvu měl Rostislav Laifr na přednášce „Některé 
problémy, se kterými jsem se setkal při genealogickém bádání“, kdy přišlo 33 návštěvníků. 
Průměrná návštěvnost Středečníků se zvýšila již na průměrných 27 posluchačů. Členy nejvíce 
zajímají přednášky s problematikou, která se přímo vztahuje ke genealogii. Byly uspořádány dva 
vlakové výlety pro členy a jejich rodiny. V sobotu 20. června se konal výlet do skanzenu v 
Přerově nad Labem, kterého se zúčastnilo i přes deštivé počasí 16 členů. V sobotu 1. října se 
konal výlet do Muzea historických toalet a nočníků v tvrzi T řebotov. Výlety připravila Helena 
Voldánová. 
 
Vydání Latinsko-českého slovníku pro genealogy 
V roce 2011 se podařilo domluvit s autorem dávno vyprodaného a žádaného Latinsko- českého 
slovníku pro genealogy a naším členem Janem Marešem nové vydání. Vyskytlo se však několik 



komplikací, které vydání poněkud zpozdily. Slovník nebyl k dispozici v digitální podobě. Protože 
neprošel jazykovou ani odbornou korekturou vyskytovalo se v něm dost chyb a překlepů, museli 
jsme dát slovník překontrolovat pracovnicím Jazykového ústavu FF UK. Nyní se provádějí 
závěrečné korektury a věřím, že si slovník budete moci do několika měsíců do svých knihoven 
koupit. 
 
Vydání Německo-českého slovníku pro genealogy 
Na posledních dvou valných hromadách jsme Vás informovali, že náš člen pan Jan Mareš 
připravuje dlouho očekávaný Německo-český slovník pro genealogy. Dokonce jsme i na valné 
hromadě odhlasovali uvolnění částky 180 000 Kč pro jeho vydání. Žel stále se nepodařilo slovník 
k vydání připravit a pan Jan Mareš na slovníku dále pracuje. 
 
Vydání nového Sborníku učebních textů pro začínající rodopisce 
V průběhu roku se výbor rozhodl připravovat nové vydání sborníku pro začínající rodopisce, 
neboť již dochází náklad 1. vydání z roku 2005. Vyjít by měl letos, některé kapitoly budou 
přepracovány a doplněny. 
 
Rekordy v činnosti ČGHSP roku 2011 
Loni jsem si při přípravě zprávy povšiml některých rekordních údajů, které nás těší. I letos Vás 
mohu potěšit 5 údaji: 
• bylo přijato rekordních 71 nových členů 
• do spolkové knihovny přibylo 460 titulů 
• příjem ČGHSP byl poprvé přes 600 000 Kč, přesně 647 081 Kč 
• účast na Dni otevřených dní v sobotu 26. listopadu byla celkem 92 osob 
• Helena Voldánová přilákala 12. ledna na svou přednášku „Rodopisné pátrání po internetu“ 59 
lidí. 
 
Na závěr chci dnes veřejně poděkovat všem členům správního výboru za celoroční obětavou 
práci pro ČGHSP a také dalším členům za ochotnou pomoc při nejrůznějších činnostech. 

Děkuji Vám, členům, za pozornost i za to, že jste přišli na dnešní valnou hromadu 
ČGHSP a projevili tím svůj zájem o její činnost! Věřím, že se naší společnosti bude nadále dobře 
dařit a bude ukazovat krásu a moudrost rodopisu a heraldiky dalším zájemcům. 

 
 

Zprávu o činnosti za volební období a o hospodaření přednesla paní Helena Voldánová: 
Zpráva o činnosti SV ČGHSP za minulé tříleté volební období 
O činnosti správního výboru jsme Vás podrobně a pravidelně informovali v našem časopise, na 
webových stránkách a ve zprávách o činnosti na předešlých valných hromadách. Velký počet 
účastníků na našich akcích (Středečníky, kurzy, besedy a výstavy) je důkazem toho, že se 
připravované programy líbí. Také vytvořený kolektiv správního výboru a kolektiv 
spolupracujících členů pracuje v přátelském duchu a společně plní uložené úkoly. Vhodnými 
investicemi (nákup moderní techniky, rekonstrukce knihovny a kanceláře) jsme zvýšili úroveň 
naší činnosti. Zájem medií (články v novinách a časopisech, vystoupení v rozhlase, spolupráce na 
pořadu České televize) přispívá k velmi dobré propagaci naší společnosti, genealogie a heraldiky. 
Věříme, že oceníte naši práci a podpoříte nás při volbách na dnešní valné hromadě. 
 
 



Hospodaření ČGHSP za rok 2011 
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. Oproti návrhu rozpočtu na rok 2011 je v příjmech navýšena částka členských 
příspěvků a za prodej publikací. Ve výdajích jsou částky navýšeny za provoz kurzu a kanceláře a 
v ostatní výdajích např., za nákup nového počítače. Nebyla využita celá plánovaná částka pro 
dotisk publikace, jelikož práce na tvorbě ještě pokračují. 
Příjmy: 
členské příspěvky      319 027 Kč 
kurzovné       174 250 Kč 
prodej publikací členům a dobírkové poštovné  134 537 Kč 
bankovní úroky        6 607 Kč 
ostatní        12 667 Kč 
Celkem       647 088 Kč 
 
Výdaje: 
Časopis GHL (tisk, grafika a distribuce)   244 340 Kč 
provoz kurzu       81 660 Kč 
nákup knih do knihovny     59 371 Kč 
poštovné       24 774 Kč 
nájem a provoz kanceláře a knihovny   82 585 Kč 
přípravné práce na publikacích    32 000 Kč 
ostatní        78 576 Kč 
Celkem       603 306 Kč 
 
Hospodářský výsledek činí + 43 775 Kč 
Na termínovaném vkladu je stále uložena částka 500 000 Kč. 
 
Zpráva revizní komise ČGHSP 
Zprávu přednesl předseda revizní komise Ing. Milan Špirakus. Revizní komise prováděla 
kontrolu činnosti správního výboru a plnění úkolů z valné hromady na pravidelných zasedáních 
správního výboru. Komise pečlivě zkontrolovala stav majetku, publikací a hospodaření za rok 
2011. Revizní komise pracovala ve složení předseda Ing. Milan Špirakus, členky Petra Pánková a 
Pavla Říhová. Za jejich obětavou a časově náročnou práci patří velké poděkování. Revizní 
komise doporučuje valné hromadě vyjádřit souhlas s činností správního výboru a finančním 
hospodařením ČGHSP v roce 2011. 
 
Diskuse 
V diskusi jako první vystoupil pan Jan Podhola (bývalý předseda), který uvedl své kritické 
připomínky a otázky, na které odpovídali členové správního výboru. Na jeho připomínky 
reagovali i přítomní členové jako například pan František Rod, který navrhl, aby valná hromada 
udělila správnímu výboru absolutorium, jako poděkování za jejich výbornou práci. Projevil 
nesouhlas s výstupem pana Podholy, který každým rokem na valné hromadě jen kritizuje, ale sám 
během roku pro společnost nic nedělá. Pan Rod uvedl, že současný správní výbor je 
nejpracovitější, který zažil. Dále reagovali členové na připomínku pana Podholy, aby byly rodové 
kroniky odevzdávané do spolkové knihovny podrobené recenzi a kontrole. Pan Václav Hásek 
vyjádřil naopak přání, aby členové dále tvořili rodové kroniky a předávali je do naší knihovny. 



Paní J. K. Trčková připomněla, že rodová kronika má být pestrá, rozmanitá a psaná s lidovou 
tvořivostí. Pan Pavel Hnízdil se omluvil za gramatické chyby ve svém článku v GHL a vyzval 
autory k důkladné kontrole pravopisu a stylu. K tomuto tématu vystoupil i vedoucí redakční rady 
Martin Slaboch, který popsal spolupráci s autory článků, která není vždy bez obtíží a informoval 
o získání nového jazykového korektora GHL. 
 
Uznání za práci 
Předseda Martin Slaboch a místopředseda Tomáš Krůta předali uznání za práci pro společnost 
paní Petře Pánkové a Pavle Říhové za práci v revizní komisi. Třetí uznání bylo uděleno paní Ing. 
Jaroslavě Šimkové za dlouholetou práci pokladní ve správním výboru. 
 
Volby 
Pro nové tříleté volební období byli do správního výboru zvoleni: 
 
předseda: Ing. Mgr. Martin Slaboch Ph.D. (pro 46 hlasů, zdržel se 1) 
 
místopředseda: Tomáš Krůta (pro 46 hlasů, zdržel se 1) 
 
členové správního výboru: Marcela Černá, Filoména Jičínská, Helena Voldánová, Ing. Karel 
Fous, Ing. Václav Hásek, Daniel Lang (pro 42, zdrželo se 5) 
 
Dále byla zvolena revizní komise ve složení: 
předseda pan Ing. Milan Špirakus (pro 46 hlasů, zdržel se 1) 
členky Petra Pánková a Pavla Říhová (pro 45 hlasů, zdržely se 2) 
 
Předseda Martin Slaboch vyjádřil přítomným členům velké poděkování za dosavadní podporu 
správního výboru a přání, aby se členové více zapojovali do činnosti společnosti. 
 
 
Plán činnosti pro rok 2012 přednesl místopředseda Tomáš Krůta: 
 
Plán činnosti a rozvoje ČGHSP na rok 2012 
– uspořádat dva dny otevřených dveří pro členy, zvláště pro mimopražské členy a nové zájemce 
(první je připraven na sobotu 21. dubna 2012) 
– 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 sociální síti Facebook 
– podporovat setkávání členů na tzv. Úternících 
– podporovat genealogické projekty „Genea“ a „Genetika a příjmení“ 
– vydat 4 čísla časopisu Genealogické a heraldické listy 
– doplňovat knižní fond spolkové knihovny genealogickou a heraldickou literaturou 
– realizovat setkávání členů na Středečníkách (připraven je pestrý program na první pololetí, 14. 
3. se uskutečnila zajímavá exkurze do knihovny Vojenského historického ústavu v Praze v počtu 
52 účastníků) 



– uskutečnit výstavu „Putování za předky“ 
Na rok 2012 jsou připraveny výstavy: Městské muzeum v Nepomuku (březen až duben), školící 
centrum In Garden Praze 10 – Strašnice (květen), Městské muzeum Zbiroh (září) 
 
- prezentovat ČGHSP na besedách, přednáškách, seminářích a v médiích (beseda „Rodopis 
koníček na celý život“ bude 13. 6. 2012 v Městském muzeu v Liberci) 
– uspořádat kurz pro pokročilé a začínající rodopisce (v lednu až březnu 2012 proběhl pokračující 
kurz v počtu 24 zájemců, další kurz připravujeme na září) 
– v letošním roce připravujeme nové upravené vydání publikace „Sborník učebních textů pro 
začínající rodopisce“ a „Latinsko-český slovník pro genealogy“ 
 
Návrh rozpočtu přednesla Helena Voldánová: 
 
Návrh rozpočtu ČGHSP na rok 2012 
Příjmy: 
členské příspěvky    290 tis. 
kurzovné     150 tis. 
prodej publikací členům   100 tis. 
bankovní úroky    6 tis. 
ostatní      10 tis. 
Celkem     556 tis. Kč 
 
Výdaje: 
časopis GHL (tisk, grafika a distribuce)  250 tis. 
provoz kurzu      70 tis. 
nákup knih do knihovny    50 tis. 
poštovné      25 tis. 
nájem a provoz kanceláře    90 tis. 
ostatní       70 tis. 
Celkem      555 tis. Kč 
 
Rozpočet na rok 2012 je plánován jako vyrovnaný. Nové vydání publikace Sborník učebních 
textů pro začátečníky a Latinsko-český slovník pro genealogy 300 tis. Kč bude uhrazeno z 
termínovaného vkladu, přičemž vždy zůstane částka 200 tis. Kč jako rezervní fond. 
 
Diskuse 
V další diskusi vystoupil pan A. F. Malinovský a informoval přítomné o připravované výstavě 
„Erby a rodokmeny 2012“ v prostorách Akademie věd v Praze na Národní třídě ve dnech 9.10 – 
26. 10. 2012 a vyzval členy k účasti. Spolkový knihovník Daniel Lang pozval přítomné na Den 
otevřených dveří v sobotu 21. dubna 2012. Usnesení valné hromady ČGHSP přednesl předseda 
návrhové komise pan Ing. Jiří Klusáček. Usnesení přítomní odsouhlasili všemi hlasy. 
 
Usnesení Valné hromady ČGHSP ze 24. 3. 2012 
1) Valná hromada schvaluje: 
– Zprávu správního výboru o činnosti a hospodaření ČGHSP za rok 2011 
– Zprávu revizní komise k činnosti a hospodaření SV za rok 2011 



– Udělení uznání za práci ve společnosti pro Pavlu Říhovou, Petru Pánkovou a Ing. Jaroslavu 
Šimkovou 
– Zvolení předsedy revizní komise Ing. Milan Špirakuse, členky Pavlu Říhovou a Petru 
Pánkovou 
– Zvolení předsedy ČGHSP Ing. Mgr. Martina Slabocha, Ph.D., místopředsedy Tomáše Krůty, 
členy správního výboru: Filoménu Jičínskou, Marcelu Černou, Helenu Voldánovou, Daniela 
Langa, Ing. Karla Fouse, Ing. Václava Háska 
– Plán práce a rozvoje společnosti pro rok 2012 
– Rozpočet společnosti na rok 2012 
 
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 každé pondělí 
zpřístupnit kancelář v době 15–17 hodin (mimo svátků a školních prázdnin) 
– zpřístupnit spolkovou knihovnu dle vyhlášených dnů 
– doplňovat knižní fond knihovny 
– realizovat Středečníky 
– podporovat setkání členů na Úternících 
– uspořádat kurz pro pokročilé a začínající rodopisce 
– propagovat ČGHSP na výstavě, přednáškách a v médiích 
– podporovat projekty Genea 2003 a Genetika a příjmení 
– vydávat 4x ročně členský časopis Genealogické a heraldické listy 
– iniciovat setkání a koordinovat společné aktivity s dalšími genealogickými a heraldickými 
společnostmi 
 
3) Valná hromada uděluje Správnímu výboru absolutorium a poděkování za práci 
 
Paní Jičínská ukončila valnou hromadu v 13.20 hodin s přáním mnoha dalších badatelských 
úspěchů a zdraví. 
 


