
Zpráva z Valné hromady  
České genealogické a heraldické společnosti v Praze 

ze dne 26. března 2011 
 

Helena Voldánová, Martin Slaboch 
 
Místem konání valné hromady se stal opět příjemný sál farního úřadu Českobratrské církve evangelické v ulici 
Korunní č.60 v Praze 2 – Vinohrady. Sešlo se zde 66 členů a 3 hosté. Vedením valné hromady byla pověřena 
paní Filoména Jičínská. V prvním bodě programu byla odsouhlasena zapisovatelka valné hromady paní Helena 
Voldánové a návrhová komise ve složení: předseda pan Ing. Jiří Řezníček, členové Karel Dub a Pavel Hnízdil. 
Se zprávou Správního výboru o činnosti ČGHSP za loňský rok vystoupil předseda pan Ing. Mgr. Martin Slaboch 
PhD. 

 
Zpráva o činnosti ČGHSP  za rok 2010 
 
Činnost správního výboru 
Členové správního výboru se v průběhu roku 2010 scházeli v sídle Společnosti v Praze ve Stodůlkách ke 
schůzím každé 3 týdny, kromě 2 letních prázdninových měsíců. Schůzí se pravidelně účastnil 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 starších časopisů GHL, vydávali časopis GHL, pořádali přednášky tzv. Středečníky, 1x měsíčně 
zajišťovali služby spolkové knihovny a doplňovali ji novými knihami a časopisy, 2x uspořádali „Den otevřených 
dveří“, uspořádali 4 výstav „Putování za předky“, uspořádali kurz pro začínající rodopisce, vybírali roční členské 
příspěvky a vedli účetnictví.  
 Z tohoto výčtu 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 a věřím, že budeme 
spolupracovat i nadále. Poděkovat musím i mnoha z Vás, kteří nám pomáhali a právě během loňského roku se 
objevilo i několik nových spolupracovníků.  
 
Podrobněji k některým činnostem: 
 
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 2 sobotních Dnech otevřených dveří. Pondělní služby zajišťovalo 7 členů správního výboru: paní 
Voldánová, Jičínská, Černá, Šimková, a panové Lang, Fous a Slaboch.  
 
Rekonstrukce knihovny a kanceláře 
Koncem roku se nám podařilo získat od Bytového družstva Fantova 1780-1784 do pronájmu novou místnost, 
kterou se správní výbor rozhodl opravit a zřídit v ní novou kancelář. Velkou rekonstrukcí prošla i knihovna. 
Máme tak 2 místnosti, ve větší je knihovna a v menší nová kancelář.  

V obou prostorách bylo vyměněno osvětlení, vyštukovány a vymalovány zdi, natřeno topení a dveře, na 
podlahu bylo položeno nové lino. Zakoupeny byly nové židle a materiál na vestavěné police, skříňky a stoly. Do 
knihovny byly koupeny další skříně, aby publikace byly přehledně uloženy. Děkujeme za pomoc při stěhování, 
úklidu a montáži nábytku členům ČGHSP: Romanu Bláhovi, Karlu Dubovi, Karlu Fousovi, Karlu Gillichovi, 
Martinu Slabochovi, Tomáši Krůtovi, Danieli Langovi, Heleně Voldánové i dalším rodinným příslušníkům. 
Díky jejich práci jsme ušetřili mnoho peněz. Věříme, že takto nově upravené prostory oceníte při svých 
návštěvách knihovny a kanceláře. 
 
Stav členské základny k 31. prosinci 2010 
Česká genealogická a heraldická společnost v Praze měla k 31. prosinci 2010 celkem 772 individuálních členů 
(nově bylo přijato 53 členů). Členství ukončilo v průběhu roku 39 členů (z toho 6 členů ukončilo členství 
oznámením, 12 členů zemřelo a 23 členům bylo členství ukončeno z důvodu neuhrazení členského příspěvku). 
Členskou základnu tvoří dále 106 organizací (z toho je 74  archivů, muzeí a knihoven, 12 organizacím zasíláme 
povinné výtisky a s 20 organizacemi si vyměňujeme časopis). Počet členů se oproti roku 2009 mírně zvýšil. 

Protože většina členů platí roční členský příspěvek včas a několik desítek členů zaplatilo v roce 2010 
více než povinných 300 Kč, nemusíme členský příspěvek zvyšovat.  



Vyřizování korespondence 
Za celý rok 2010 došlo ČGHSP poštou celkem 318 dopisů a odesláno bylo 191 zásilek. V roce 2010 došlo 
k výraznému nárůstu pošty, především elektronické emailové pošty. Došlo 1089 emailových zpráv a odesláno 
jich bylo 1202, což představuje téměř 100 % nárůst oproti roku 2009. Nejvíce došlých zpráv jsou dotazy na 
hledání předků, určení heraldických znaků, dotazy na členství, změny adres členů a objednávka knih a časopisů. 
Emailová schránka je kontrolována téměř denně a většina požadavků byla vyřizována téhož dne, pouze 
v několika případech odborných dotazů si odpověď vyžádala delší čas. Za pomoc s heraldickými dotazy děkuji 
třem spolehlivým heraldikům a našim členům: Janu Oulíkovi, Stanislavu Kasíkovi a Antonu F. Malinovskému. 
 
Časopis Genealogické a heraldické listy 
V  roce 2010 se povedlo vytisknout a rozeslat 4 čísla. Došlo ke zvýšení počtu stran z 96 na 104. Pokračoval 
seriál úvodních článků o významných osobnostech našeho národa a jejich rodech. Otištěny byly články: Vojtěch 
Kryšpín, konstruktér lokomotiv; Skladatel František Benda a jeho významní potomci; Malíř Karel Škréta a jeho 
rod; Jan Erazim Vocel, zakladatel české archeologie a dějin umění. Je pro nás velmi potěšitelné, že všichni 4 
autoři jsou členy ČGHSP! Další díly měl i seriál představování archivů v ČR. Nově začal seriál „Představujeme 
čestné členy ČGHSP“, kde bychom chtěli postupně představit všechny naše žijící čestné členy. Příspěvků do 
časopisu je dost, a tak se stává, že někteří autoři musejí více než půl roku na otištění svých článků čekat. Dochází 
i dostatek článků s heraldickou tématikou, což býval v minulých letech problém. Obsah všech vydaných 
časopisů je na našich webových stránkách. 

Redakční rada časopisu pracovala již 5. rok ve stejném složení: Ing. Mgr. Martin Slaboch PhD. - 
vedoucí, Ing. PhDr. Jaroslava Honcová CSc., PhDr. Vladimíra Hradecká, Ing. Jan Oulík a Mgr. Jan Kahuda. 
 
Knihovna 
Pro spolkovou knihovnu ČGHSP byl uplynulý rok 2010 velmi úspěšný, a to ve všech oblastech. O knihovnu se 
již třetím rokem staral mladý knihovník a nejmladší člen správního výboru Daniel Lang.  

Knihovna byla v roce 2010 otevřena po 10 úterních podvečerů, kdy do ní zavítalo celkem 131 osob, což 
představuje v průměrnou návštěvu 13 návštěvníků. Na Dny otevřených dveří přišlo do knihovny dne 17. dubna 
72 a 20. listopadu 47 zájemců o rodopis! Celková návštěvnost knihovny v uplynulém roce činila celkem 250 
osob. 

Největší zájem  byl o svazky Berní ruly, Soupisy poddaných podle víry a Zpovědní seznamy 
arcidiecéze pražské. Oblíbené byly i rodinné a rodové kroniky, ať už jako vzor pro vlastní práci, či jako zdroj 
informací o příbuzných. Genealogické a heraldické časopisy, knihy heraldické, o osobnostech či z jednotlivých 
krajů taktéž nalezly své zájemce. 

Nákupem nových a starších knih, díky darům členů a příznivců společnosti a výměnami se dosáhlo 
nejvyššího ročního přírůstku knih v celé historii knihovny – za rok 2010 přibylo 420 titulů! Stav k 31. 12. 2010 
činil 5750 knih a časopisů. Multimediální knihovna, která byla založena r. 2007, má ve svém fondu již 35 
CD/DVD a VHS. 

Knihovník Lang sestavil během roku dva aktualizované přehledy knihovního fondu, které jsou 
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. 

Místnost knihovny prošla  v říjnu a listopadu 2010 rozsáhlou rekonstrukcí. Nakoupili se další knihovní 
skříně, kterých je v současné době 20. Náš člen pan Roman Bláha vyrobil bezplatně a ve svém volném čase pro 
knihovnu nové stoly a další nábytek pro zrekonstruované prostory společnosti. Pro návštěvníky knihovny je 
nově připraven počítač s přístupem na internet a wifi připojení. Možnost kopírování v knihovně je už standardní 
mnohaletou službou. 
 
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 nejrychlejším informačním zdrojem o dění  v naší společnosti. 
Snažíme se stále o jejich vylepšování, neboť pravidelných návštěvníků stránek přibývá. Osvědčil se přehledný 
objednávkový formuláři, díky kterému se daří prodávat naše publikace zájemcům z celé České republiky.  

V závěrečné  fázi příprav je projekt privátního obsahu, kam budou mít přístup pouze členové ČGHSP. 
Nyní dochází k výběru prémiového obsahu a skenování zdrojů. Uvítáme tipy pro materiály, kterým vypršela 
autorská práva a jsou vhodná ke zveřejnění. Přístup k privátní části webu bude popsán v dalších číslech GHL 
tento rok a samozřejmě na webu samotném. Na našich stránkách přibyly užitečné informace o stavu digitalizace 
matrik s interaktivní mapou. Protože za poslední dva roky se naši členové zasloužili o popularizaci genealogie v 
médiích, najdete také na stránkách novou sekci s médii o genealogii - jak odkazy na televizní pořady, tak i 
možnost přehrání rozhlasových pořadů. Jsou zde i články s genealogickými tématy z novin a časopisů. 
A koho by zajímal, jak roste náš strom zasazený ke 40. výročí založení ČGHSP před archivem na Chodovci, 
může si prohlédnout další fotografie lípy. 



V říjnu byla podepsána smlouva s Národní knihovnou v ČR o archivaci našich internetových stránek 
v rámci projektu WebArchiv. WebArchiv je digitální archiv českých webových zdrojů, které jsou zde 
shromažďovány za účelem jejich dlouhodobého uchování. Ochranu a uchování těchto dokumentů zajišťuje od 
roku 2000 Národní knihovna ČR ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou a Ústavem výpočetní techniky 
Masarykovy univerzity. Naše internetové stránky byly vybrány jako kvalitní zdroj, který by měl být uchován do 
budoucna a stát se součástí českého kulturního dědictví. Stránky jsou bezplatně archivovány několikrát ročně a 
je možno je prohlížet na www.webarchiv.cz. Záznam o našich stránkách se stane součástí katalogu Národní 
knihovny a bude zařazen do České národní bibliografie.  

V letošním březnu byl přidán profil ČGHSP na sociální síť Facebook. Najdete nás pod naším názvem 
společnosti. Rozhodli jsme se využít tyto sítě k živějšímu kontaktu s členy a zájemci o genealogii a upozorňovat 
na veškeré genealogické a heraldické dění včetně zajímavých článků. Taková aktivita na Facebooku chyběla. 
Budeme rádi, když kdokoli přispěje na Zeď svými poznámkami. Výhodou Facebooku je, že není tak statický 
jako webové stránky a umožňuje rychleji komunikovat.  
 
Výstavy a propagace Společnosti  
Už 10. rokem objíždíme naši republiku s výstavou „Putování za předky“. V roce 2010 se výstava konala na pěti 
místech:  
- ve Šmidingerově knihovně na zámku ve Strakonicích (5.1.-8.2.2010) 
- ve Vlastivědném muzeu v České Lípě (9.4.-23.5.2010) 
- v Orlickém muzeu v Chocni (5.6.-20.6.2010) 
- v Městském muzeu v Čelákovicích (23.10.-21.11.2010) 
- v Klicperově domě v Chlumci nad Cidlinou  (23.11.2010-28.2.2011) 
 
Tímto bychom chtěli znovu poděkovat všem muzeím za výbornou spolupráci a možnost umístění naší výstavy. 
Na všech 5 výstavách měla paní Helena Voldánová přednášku o hledání předků a činnosti naší zájmové 
společnosti. Výstavy i besedy se ve všech 5 městech těšily velké návštěvnosti 

Největší poděkování za přípravu výstav a besedy s návštěvníky muzeí patří Heleně Voldánové. Velkým 
pomocníkem výstav se stal náš 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 materiálů je 
Ing. Arnošt Drozd. Děkuji i paní Pavle Říhové za příspěvek rodokmenu rodu Šavrdů ze Sedlice na výstavu do 
Strakonic. 
 
V loňském roce proběhlo natáčení a vysílání třídílného pořadu Hledáme své předky který natáčel režisér Václav 
Filip. Natáčení pořadu probíhalo od března do května 2010 a uvedeno bylo v odpoledních hodinách na programu 
ČT 2 v pátek 3. září, 10. září a 24. září 2010. Jistě mnoho z Vás pořad vidělo. Natáčení se zúčastnilo několik 
členů naší společnosti: předseda ČGHSP Ing. Mgr. Martin Slaboch PhD., Helena Voldánová, Ing. Václav Hásek. 
Průvodcem pořadu byl herec Vladimír Čech. V pořadu dále vystupoval genealog Alois Sassman z Malšic, 
Zdeněk Sternberg, heraldik Jiří Louda, cestovatel ing. Miroslav Zikmund, ředitel Státního oblastního archivu v 
Třeboni PhDr. Václav Rameš, ředitelka Moravského zemského archivu v Brně PhDr. Kateřina Smutná, PhDr. 
Vladimíra Hradecká, vedoucí badatelny SOA Praha a další. Všechny tři díly pořadu Hledání předků můžete 
zhlédnout na internetu ve videoarchivu České televize. 

Dne 25. května 2010 vystoupila paní Voldánová, jako zástupce ČGHSP, v pořadu „Host do domu“ 
v Českém rozhlase 2   

Zástupci naší společnosti  - Helena Voldánová a Tomáš Krůta - se zúčastnili dne 2. listopadu 2010 
„Semináře o digitalizaci matrik“, který pořádala v zasedacím sále Národního archivu v Praze na Chodovci Česká 
informační společnost o.s., pobočka při Národním archivu. Ve velice krátké době dojde ke zpřístupnění velké 
části matrik na internetu.  

Při propagaci ČGHSP pomáhá letáček, který  je předáván na všech akcí společnosti, novým členům i 
zájemcům o nákup publikací. Letáček je k dispozici ve všech státních oblastních archivech. I díky němu se 
zvýšila návštěvnost na všech akcí společnosti a navýšil se počet členů. 

Dny otevřených dveří 
Dny otevřených dveří byly zajištěny v roce 2010 o dvou sobotách,  17. dubna a 20. listopadu. Dny otevřených 
dveří mají již pravidelně vysokou návštěvnost a zejména pro mimopražské zájemce často jediná příležitost 
k návštěvě knihovny a kanceláře. Uplynulý byl rekordní, když 17. dubna dorazilo 72 a 20. listopadu 47 zájemců 
o rodopis! Nemalou zásluhu na tom měly televizní a rozhlasové upoutávky, oznámení v GHL, měsíčníku Prahy 
13 STOP či několik desítek rozdaných letáků na valné hromadě a v kurzu pro začínající rodopisce. 
 
 
 



Kurzy 
V roce 2010 se konal třicátý sedmý kurz pro začínající rodopisce. Uskutečnil se od 23. září do 9. prosince v 
Základní škole na náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze 3. Po mnoha letech nemohl již ze zdravotních důvodů kurz 
organizovat pan Václav Hásek. Hlavní organizace se ujal Tomáš Krůta za pomoci paní Heleny Voldánové a pana 
Martina Slabocha. 

Kurz zaplatilo celkem 55 účastníků a proto bylo nutné učit opět ve dvou třídách. Dokonce jsme byli 
nuceni 14 dní před začátkem stáhnout přihlášku z internetu, protože kapacita byla vyčerpána. Kurz úspěšně 
absolvovalo 49 posluchačů.  

V samotném obsahu kurzu došlo jen k drobným změnám. Opět byl kladen důraz na učení čtení starých 
textů – o lekce se dělili Helena Voldánová a zkušený archivář Jan Kahuda. Úroveň lektorů byla různá 
v závislosti na schopnostech zaujmout publikum a obsahu sdělení. Nicméně všichni lektoři používali projektor 
pro zobrazení svých přednášek, což vhodně doplnilo učební texty ve Sborníku I, který účastníci dostávají. 
Dokonce správní výbor přistoupil ke koupi druhého projektoru, aby bylo možné při dvou třídách promítat 
souběžně.  

Účastníci v závěrečném dotazníku vyhodnotili jako nejlepšího lektora pana Aloise Karla Staru, který 
zaujal nejen obsahem své přednášky o katastrech, ale i způsobem projevu  a prezentace.  

Od 20. ledna 2011 se koná v Praze 4 rozšířený kurz pro genealogy.  
 
Osobní znaky 
V průběhu roku 2010 bylo schváleno a zaregistrováno dalších 14 nových osobních znaků. K 31.12.2010 bylo 
celkem zaregistrováno 60 osobních znaků, jejichž registrace začala v roce 2000. Zaregistrované znaky i 
s blasony jsou pro všechny zájemce ke zhlédnutí na našich webových stránkách v sekci Osobní znaky. Odborné 
posudky vypracovával náš člen a heraldik ing. Arnošt Drozd. 
 
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. Skupina přišla o svého člena, neboť loni zemřel pan Bohuslav Sloup. 
 
Spolupráce s ostatními genealogickými a heraldickými společnostmi 
V roce 2010 jsme udržovali kontakty s ostatními genealogickými a heraldickými společnostmi a snažili se i o 
navázání nových, což se podařilo s německým spolkem Arbeitsgemeinschaft ostdeutscher Familienforscher 
(AGoFF), který vydává několik časopisů. 

Výměna časopisů se daří s vídeňským Adlerem, švýcarskou genealogickou společností 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“. Samozřejmě dlouholetá 
spolupráce je se Slovenskou genealogickou a heraldikou společností v Martine (SGHS), která letos oslaví 20. 
výročí od svého založení založení. Časopisy si vyměňujeme s Moravskou genealogickou a heraldikou 
společností v Brně a Klubem pro českou heraldiku a genealogii v Praze.  
 
Středečníky 
Pravidelných přednášek, nazývaných pro den konání již tradičně Středečnímu, se během roku 2010 konalo 16. 
Průměrná návštěva jedné přednášky byla 19 posluchačů.  

Největší zájem byl o přednášky ředitele archivu Praha-západ v Dobřichovicích PhDr. Jaroslava Šulce 
„Využitelnost farních archivů při rodopisném bádání“ a Mgr. Miroslava Oliveriuse „ Jak vydávat rodový časopis 
a jak napsat knihu o vlastním rodu“ obě přednášky navštívilo 31 posluchačů. Přednášku Mgr. Tomáše Kotrlého 
Th.D. „Centrální databáze hřbitovů v ČR“ vyslechlo 27 zájemců. Přednášky ing. Jiřího Řezníčka „Vojenská 
služba v 18. století a vše kolem ní“ a  Mgr. Vlastimila Stenzla z Kriminalistického ústavu „ Interpretace výsledků 
genetických analýz vybraných skupin jmenovců v rámci projektu Genetika a příjmení“ 23 zájemců. 

Středečníky připravovala každou 2. a 4. středu v měsíci v Revoluční ulici čp. 5 v Praze 1 členka 
správního výboru paní Filoména Jičínská. Většina přednášejících používala k doprovodu svých přednášek nový 
videoprojektoru, který přinesl kvalitní obraz. Osvědčila se i možnost přijít již hodinu před přednáškou k volné 
diskusi.   
 Mimořádný středečník se  konal ve středu 9. června 2010, kdy  18 členů ČGHSP jelo vlakem do 
Státního okresního archivu Praha-západ v Dobřichovicích. Zde se toho dne konal Den otevřených dveří ve 
Státním okresním archivu Praha – západ Dobřichovicích. V budově archivu nás uvítal jeho nový ředitel archivu 
PhDr. Jaroslav Šulc. Právě díky jeho vstřícnosti pro nás byla připravena výstavka archiválií, které jsou pro 
rodopisce velmi cenné a prohlédli jsme si i depozitář. 
 
 



Rekordy loňského roku 2010 
 
Při psaní této roční zprávy jsem si uvědomil některé mimořádné rekordy, všechny naštěstí milé: 
 
1. největší finanční obrat (příjmy 511 tis. Kč a výdaje 645 tis. Kč) 
2. největší počet návštěvníků na dvou Dnech otevřených dveří (celkem 119 lidí) 
3. největší počet stran GHL 4x104 (celkem 416 stran) 
4. schváleno a zaregistrováno 14 nových osobních znaků 
5. konáno 5 výstav „Putování za předky“ během jediného roku 
6. nejvyššího roční přírůstek knih v celé historii knihovny ( za rok 2010 přibylo 420 titulů) 
 
Závěr 
Na závěr své zprávy chci dnes veřejně poděkovat všem 8 členům správního výboru za celoroční obětavou práci 
pro ČGHSP, a také dalším členům za ochotnou pomoc při nejrůznějších činnostech. 

Děkuji také 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 hospodaření přednesla paní Helena Voldánová: 
 

Zpráva o hospodaření ČGHSP za rok 2010 
 
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 de facto rezervní fond.  Od roku 
2006 naše společnost velmi dobře hospodařila (navýšení příjmů z prodeje publikací, vyšší počet účastníků našich 
kurzů, vyšší platby členského příspěvku). Vzniklý přebytek z předchozích let ve výši 211 366,39 Kč jsme proto 
mohli použít na rekonstrukci a vybavení knihovny a nově vzniklé kanceláře. Nepoužili jsme k úhradě 
rekonstrukce uvolněnou částku ve výši 50 tisíc Kč z termínovaného vkladu. Částku na termínovaném vkladu 
budeme používat na úhradu plánované ediční činnosti, přičemž vždy zůstane částka minimálně 150 tisíc Kč jako 
rezervní fond.  
 
Příjmy: 
členské příspěvky jednotlivců a organizací                                                  241 672,- Kč 
kurzovné                                                                                                       114 940,- Kč 
prodej publikací členům a dobírkové poštovné                                            140 450,- Kč 
bankovní úroky                                                                                                 8 503,- Kč 
ostatní                                                                                                                5 500,- Kč 
Celkem                                                                                                       511 065,41 Kč 
 
Výdaje: 
Časopis GHL (tisk, grafika a distribuce)                                                       208 686,- Kč 
provoz kurzu                                                                                                    22 000,- Kč 
nákup knih do knihovny                                                                                  40 197,- Kč 
poštovné                                                                                                          30 872,- Kč 
rekonstrukce nebytových prostorů                                                                100 387,- Kč 
nákup publikací k prodeji                                                                                33 484,- Kč 
nájem a telefonní poplatky                                                                              70 652,- Kč                                       
ostatní                                                                                                            138 525,20 Kč                                          
(banka, pojišťovna, výstava, nábytek, technika, kancel. potřeby) 
Celkem                                                                                                        644 803,20 Kč 
 
Hospodářský výsledek za rok 2010 činí – 133 737,79 Kč. Vyšší výdaje oproti příjmům byly pokryty touto 
částkou z příjmů z let 2006 - 2009. Konečný zůstatek k 31.12.2011 činil 77 628,60 Kč. Na termínovaném vkladu  
je stále uložena částka 500 tisíc 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 zasedání správního výboru. Pečlivě 
zkontrolovala stav majetku, publikací a hospodaření za rok 2010.  Z celkového výčtu připomeneme nárůst výše 
movitého majetku na částku 189 117 Kč, vzhledem k nákupu nového nábytku a techniky. Dále nárůst finanční 
hodnoty knihovního fondu na částku 287 700,50 Kč. Komise pracovala ve složení předseda Ing. Milan Špirakus, 
členky Petra Pánková a Pavla Říhová, za jejichž 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 2010 . 

 
Diskuse 

 
První se opět přihlásil pan Jan Podhola (bývalý předseda ČGHSP), který položil správnímu výboru otázky. Ve 
všech případech se jeho dotazy týkaly dlouhodobých projektů, které byly představeny na minulých Valných 
hromadách a jejich splnění nelze udělat za jeden rok. Na otázky odpověděli členové správního výboru pí 
Voldánová, p. Slaboch a p. Hásek. První otázka se týkala finančního přebytku, kde jsme byli nuceni znovu 
vysvětlit, že přebytek pochází z let 2006-2009 a ne jen z loňského roku. Další otázka byla na připravovaný 
„Slovník řemesel“, který bude v letošním roce zveřejněn na našich internetových stránkách v specielní sekci. 
Příprava nových stránek byla náročná a trvala již od loňského roku. Setkání členů plánujeme na další roky. 
Případné vydání publikace „Německo-český slovník pro genealogy“ závisí na odevzdání podkladů a podepsání 
autorské smlouvy s autorem panem Janem Marešem. Zde musíme brát ohledy na vysoký věk pana Mareše. 
V dalších letech bychom chtěli připravit nový ediční plán. Dále byl vysvětlen smysl věty v rozhovoru s JUDr. 
Pavlem Liškou uveřejněném v posledním čísle časopisu. Další otázku jak usilujeme o změnu zákona, jsme měli 
v plánu vysvětlit v samotném diskusním příspěvku. Proběhla konzultace s pracovnicí hlavního matričního 
oddělení MV ČR. V letošním roce podá ČGHSP za všechny členy a další badatelé písemný návrh na změnu 
zákona o matrikách. Také jsme vystoupili na konferenci o digitalizaci s návrhem o zařazení matrik, uložených na 
městských a obecních úřadech do projektu digitalizace SOA, MZA a ZA. Zemský archiv v Opavě má již tyto 
matriky naskenované a bude je zveřejňovat dle daných lhůt.  

Poté vystoupil pan Karel Dub, který v úvodu svého projevu uvedl, že je členem společnosti již od roku 
1973 a jako čerstvý důchodce se snaží společnosti pomáhat. Dle jeho názoru současný správní výbor pracuje 
nejvíce a nejlépe za celých 40 let činnosti společnosti. Nezaslouží si, aby na valné hromadě stál před p. Podholou 
jako na pranýři, ale zaslouží si plnou podporu. S vystoupením pana Duba souhlasili přítomní mohutným 
potleskem.  

Další otázky z obecenstva se týkali zájmu o získání filmového dokumentu „Hledáme své předky“ na 
DVD. Tento dokument můžete sledovat pouze na internetovém vysílání České televize (je držitelem autorských 
práv) či prostřednictvím našich stránek, kde najdete odkaz na toto vysílání. 
 

Uznání za práci pro společnost 
 
Správní výbor odsouhlasil na svém zasedání a navrhl ocenit na Valné hromadě členy ČGHSP. Uznání za práci 
pro společnost získali:  
 
Roman Bláha 
- za nezištnou pomoc při rekonstrukci, zajištění materiálu a sestavení nábytku pro knihovnu a kancelář 
 
Karel Dub 
- za dlouholetou činnost ve volebním výboru na valných hromadách a za technické zajišťování naší putovní 
výstavy 
 
Ing. Jiří Řezníček 
- za dlouholetou činnost v návrhovém výboru na valných hromadách a přednášky na Středečnících 
 
 

Plán činnosti a rozvoje ČGHSP na rok 2011 
 
- uspořádat dva dny otevřených dveří, tím 2x ročně zpřístupnit kancelář a knihovnu i pro mimopražské členy 
 



- 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 
 
- podporovat setkávání členů na Úternících 
 
- podporovat genealogické projekty „Genea“, „Genetika a příjmení“ a „Projekt sociální mobility v Čechách“ 
 
- vydat 4 čísla GHL 
 
- doplňovat knižní fond genealogickou a heraldickou literaturou 
 
- realizovat setkávání členů na Středečnících 
 
- uskutečnit výstavu „Putování za předky“ a dále prezentovat naší Společnost v médiích 
 
- uspořádat kurz pro pokročilé a začínající rodopisce 
 
- připravit projekt „Významový česko-latinsko-německý slovník řemesel a povolání“ na internetových stránkách 
společnosti  
 
- usilovat o změnu zákona o matrikách a iniciovat jednání o přístupnosti matrik genealogům 
 
- připravit ediční plán 
 
 

Návrh rozpočtu ČGHSP na rok 2011 
 
Příjmy: 
členské příspěvky  260 tis. 
kurzovné 180 tis.  
prodej publikací členům 90 tis. 
bankovní úroky 7 tis. 
ostatní 10 tis. 
Celkem 547 tis. Kč 
 
Výdaje: 
časopis GHL (tisk, grafika a distribuce)  230 tis. 
nájemné a poplatky za nebytové prostory 60 tis.  
nákup knih do knihovny a opravy knih 50 tis. 
poštovné 30 tis. 
provoz kurzu 50 tis. 
dotisk publikace Sborník pro začátečníky 70 tis. 
ostatní /telefon, banka, pojišťovna, výstava, drobný tisk, kancel. potřeby/ 57 tis.  
Celkem 547 tis. Kč 
 
Rozpočet na rok 2011 je plánován jako vyrovnaný. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Usnesení valné hromady přednesl předseda návrhové komise pan Ing. Jiří Řezníček: 
 

Usnesení Valné hromady ČGHSP ze dne 26. března 2011  
 
1/ Valná hromada schvaluje: 
 

a) Zprávu SV o činnosti a hospodaření ČGHSP za rok 2010 
b) Zprávu RK k činnosti a hospodaření SV za rok 2010 
c) Udělení uznání za práci ve společnosti pro Romana Bláhu, Karla Duba a Jiřího Řezníčka 
d) Plán práce a rozvoj společnosti pro rok 2011 
e) Rozpočet společnosti na rok 2011 

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

a) 2 x roční zpřístupnit v sobotu kancelář a knihovnu jako Den otevřených dveří 
b) každé pondělí zpřístupnit kancelář v době 15-17 hodin /mimo svátků a školních prázdnin/ 
c) zpřístupnit spolkovou knihovnu dle vyhlášených dnů 
d) doplňovat knižní fond knihovny 
e) realizovat Středečníky 
f) podporovat setkání členů na Úternících 
g) uspořádat kurz pro pokročilé a začínající rodopisce 
h) propagovat ČGHSP na výstavě, přednáškách a v médiích 
i) podporovat projekty Genea 2003, Genetika a příjmení, Projekt sociální mobility v Čechách 
j) vydávat 4x ročně členský časopis GHL 
k) iniciovat setkání a koordinovat společné aktivity s dalšími genealogickými a heraldickými společnostmi 
l) připravit projekt „Významový česko-latinsko-německý slovník řemesel a povolání“ na internetových 

stránkách společnosti a rozšířit sekci webových stránek určenou výhradně členům 
m) usilovat o změnu zákona o matrikách a iniciovat jednání o přístupnosti matrik genealogům 
n) připravit ediční plán  

 
Valnou hromadu ukončila paní Filoména Jičínská poděkováním za účast a podporu a s přání mnoha 
badatelských úspěchů v 12,15 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


