
Zpráva z Valné hromady  
České genealogické a heraldické společnosti v Praze 

ze dne 13. března 2010 
 
 
Helena Voldánová, Tomáš Krůta, 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 Karel Dub a Petr Hnízdil), byl odsouhlasen program Valné hromady ČGHSP. 
Správní výbor také připravil pro zasedání prodej publikací a nabídku občerstvení nápoji. 
 
Zprávu o činnosti za rok 2009 přednesl předseda Společnosti pan Ing. Mgr. 
Martin Slaboch Ph.D. 
 
Činnost správního výboru 
Členové Správního výboru se v průběhu roku 2009 scházeli v sídle Společnosti ke schůzím 
každé 3 týdny (kromě letních měsíců července a srpna). Schůzí se účastnil i předseda revizní 
komise Ing. Milan Špirakus.  

Členové správního výboru zajišťovali: pondělní dvouhodinové služby v kanceláři, 1x 
měsíčně služby spolkové knihovny, doplňování knižního fondu, , vyřizování pošty, prodej 
publikací a starších časopisů GHL, 2x „Den otevřených dveří“, vydávání časopisu GHL, 
aktualizaci webových stránek, schvalování a registraci osobních znaků, vedení účetnictví, 
přednášky na Středečnících, uspořádání 5 výstav „Putování za předky“, vedení členské 
evidence, výběr ročních členských příspěvků a uspořádání 2 kurzů pro rodopisce.  
 Jistě uznáte, že na 8 členů správního výboru, kteří pro Společnost pracují ve svém 
volném čase, to bylo úkolů dost. Členové správního výboru obětavě plnili úkoly plánované i 
mimořádné. Práce bylo mnoho a úkoly se podařilo splnit jen díky obětavé a příjemné 
spolupráci.  
 
Otevření kanceláře 
Kancelář Společnosti byla pravidelně otevřena v pondělí od 15.00 do 17.00 hodin a také při 2 
sobotních Dnech otevřených dveří. Pondělní služby zajišťovalo 5 členů správního výboru: 
paní Voldánová, Šimková, Jičínská a panové Lang a Slaboch. Po úpravách v roce 2008 
nebyly v roce 2009 žádné větší opravy v kanceláři prováděny. Jednáme s bytovým družstvem 
o pronájmu další místnosti, kdy by mohlo dojít k rozdělení kanceláře a knihovny.  
 
Stav členské základny k 31. prosinci 2009 
ČGHSP měla k 31. prosinci 2009 760 individuálních členů a 111 organizací. Za rok 2009 
bylo přijato 46 nových členů. 30 členů ubylo (z toho 12 členů ukončilo členství oznámením, 
10 členů zemřelo a 8 členům bylo členství ukončeno z důvodu neuhrazení členského 
příspěvku.) Členskou základnu tvoří dále 111 organizací, z toho je 80  archivů, muzeí a 
knihoven (z toho pouze 1 ukončila), 12 organizacím zasíláme povinné výtisky a s 19 
organizacemi si vyměňujeme časopis (z toho 5 nových). Česká genealogická a heraldická 
společnost v Praze měla k 31. prosinci 2009 celkem 871 členů. Z Prahy je 43 % členů, žen je 
26 %, vysokoškolské vzdělání má 23 %, v produktivním věku je 69 % členů a 13 % členů se 
věnuje pouze heraldice.Díky včasným platbám většiny členů a několika desítkám členů, kteří 
přispěli více než schválených 300 Kč, nemusíme v posledních letech členský příspěvek 
zvyšovat.  



   
Vyřizování korespondence 
Společnosti došlo za celý rok 2009 poštou celkem 270 dopisů a 175 jich bylo odesláno. 
Nejvíce korespondence je však vyřizováno elektronicky emailovou poštou, během roku došlo 
553 emailových zpráv. Nejvíce dochází objednávky publikací, dotazy na členství, odborné 
dotazy, jak rodopisné, tak heraldické. Naprostá většina požadavků byla vyřizována do týdne, 
pouze v případech odborných dotazů si odpověď vyžádala delší čas.  

Od 1. října 2009 byla založena nová e-mailová adresa: genealogie@centrum.cz, 
protože na starou adresu cghsp@email.cz  některé zprávy nedocházely.  
 
Časopis Genealogické a heraldické listy 
Během roku 2009 se opět podařilo vydat a všem členům rozeslat 4 čísla spolkového časopisu 
Genealogické a heraldické listy. Každé vydání časopisu mělo v posledních 4 letech již 
pravidelně 96 stran. Redakční rada pracovala již 4. rok ve složení: Ing. Mgr. Martin Slaboch - 
vedoucí, Ing. PhDr. Jaroslava Honcová CSc., PhDr. Vladimíra Hradecká, Ing. Bc. Jan Oulík a 
Mgr. Jan Kahuda. Do časopisu se daří získávat dostatek příspěvků a zvlášť potěšitelné je, že 
většinu příspěvků dodávají naši členové. Nebojte se také nabídnout své práce!  
 
Knihovna 
Spolková knihovna byla v roce 2009 pro členy otevřena celkem 10 úterních podvečerů a 
přišlo celkem 119 čtenářů, což představuje průměrnou návštěvu 12 osob. Ke konci jubilejního 
40. roku od založení ČGHSP měla knihovna 5330 svazků, což znamená přírůstek oproti roku 
2008 celkem 330 titulů! Tento nárůst byl možný jednak díky darům členů i nečlenů, jednak i 
nákupem a výměnou s dalšími spolky i archivy.  
Dodatek nových titulů k soupisu knihovny, který byl dříve k dispozici jednou za rok na webu 
společnosti, byl zásluhou knihovníka Daniela Langa od léta 2009 nově dostupný již i 
v polovině roku. Aktuální dodatek nových titulů za roky 2008 a 2009 platný k 31. 12. 2009 
naleznete na stránkách společnosti www.genealogie.cz v sekci Knihovna. Nyní je rozdělen 
přehledněji do jednotlivých sekcí (Archivnictví, Vojenství, Heraldika atd.) jak bylo zvykem 
z tištěného soupisu. 

Multimediální knihovna, která byla založena roku 2007, měla ke konci roku 2009 
celkem 31 jednotek.  

Knihovna je stále doplňována novými knihami a knihovník se snaží poskytovat 
kvalitní služby, proto věříme ve vyšší návštěvnost. 
 
Dny otevřených dveří 
V roce 2009 byly pro zájemce připraveny 2 sobotní Dny otevřených dveří. První se konal 18. 
dubna a druhý 21. listopadu. Při dubnovém přišlo rekordních 51 návštěvníků, což je 
dosavadní rekord a v listopadu navštívilo naše sídlo 35 osob. Celkem využilo Dnů otevřených 
dveří  86 zájemců o rodopis a heraldiku. Oproti předešlým letům je to značný nárůst. Stalo se 
tak i díky propagaci v časopise Stop městské části Prahy 13. Pro návštěvníky byla otevřena 
kancelář i knihovna a několik zájemců podalo při návštěvě i přihlášku do Společnosti.  
 
Internetové stránky www. genealogie.cz 
V dnešní době již není možné existovat bez internetových stránek. Členové i další zájemci si 
již zvykli na nové stránky které byly spuštěny dne 14. srpna 2008 a které připravil 
místopředseda Tomáš Krůta. Objevilo se zde několik nových sekcí a především se díky 
novému objednávkovému formuláři daří prodávat naše publikace zájemcům z celé České 
republiky.   
 



Výstavy a propagace Společnosti  
 
Tradiční výstava „Putování za předky“ se konala na 5 místech:  
 
• 17.3. –10.4.2009 ve vstupní hale úřadu Městské části Prahy 13, na jejímž území již 11. rok 
sídlíme, a byla zaměřena na oslavu 40. výročí založení ČGHSP 
• 1.9.-3.10.2009 v Městské knihovně v Praze 5 na Smíchově, v knihovně měl 29. září 
přednášku předseda Martin Slaboch 
• 9.9.-23.9.2009 v Městském muzeu v Žamberku, 9. září měla besedu paní Helena Voldánová  
• 26.9.-27.11.2009 v Muzeu zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštné v Orlických horách, 
14. října měla besedu paní Helena Voldánová  
• 7.12.-31.12.2009 v Muzeu a galerii Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou  
 
Největší poděkování za přípravu výstav a besedy s návštěvníky muzeí patří paní Heleně 
Voldánové. Dále děkujeme členům p. Ing.Arnoštu Drozdovi, p. Ing. Zdeňku Chramostovi, p. 
Mgr. Jaroslavu Čadovi a pí Pavle Říhové za příspěvky na výstavy. Poděkování zaslouží také 
p. Karlu Dubovi za autodopravu a technické zajištění výstav. 
 
Dne 30.11.2009 byla v informačním centru „Tvrz Lnáře“ uskutečněna první odborná 
přednáška s třemi prezentacemi na téma „Jak se tvoří rodokmen“, která se setkala s velkým 
zájmen (60 návštěvníků). Přednášela paní Helena Voldánová. 
 
Pro propagaci naší činnosti a k získávání nových členů velmi přispěla možnost prezentace 
v časopisu Stop Městské části Prahy 13. Místní kabelová televize TV 13 vytvořila reportáž o 
naší společnosti, která informovala obyvatele Prahy 13. Další reportáž o činnosti ČGHSP byla 
odvysílána v dubnu v pořadu Z metropole na ČT2.  
 
Na podzim byla vydána propagační tiskovina v nákladu 20 000 výtisků, na kterou nám 
Městská část Praha 13 přispěla grantem ve výši 4 000 Kč. Leták je k dispozici na 
našich výstavách, besedách, v muzeích, v informačních centrech a ve všech Státních 
oblastních archivech. 
 
Po celý rok podporovalo vedení Společnosti dva zajímavé projekty. Projekt Kriminalistického 
ústavu Praha „Genetika a příjmení“, do kterého se dle očekávání zapojilo mnoho našich 
členů. Nejvíce jmenovců se zatím podařilo získat našemu členu panu Klusáčkovi.  Druhým 
podporovaným projektem je projekt „Genealogie na pomoc sociálním dějinám“, který vede 
historik PhDr. Tomáš Weiser. Zatím se nepodařilo získat dostatek potřebných dat, a proto 
vyzýváme členy k další spolupráci. Novou výzvu s návodem najdete brzy na našich 
stránkách. 
 
Kurzy 
V roce 2009 se konal Kurz pro pokročilé rodopisce a kronikáře i Kurz pro začínající 
rodopisce a kronikáře, oba kurzy připravil a vedl Ing. Václav Hásek.  
 
Kurz pro pokročilé rodopisce a kronikáře 
Kurz proběhl od 25. ledna do 16. dubna 2009  v Základní škole v Praze 3 na Náměstí Jiřího z 
Poděbrad. Všech 23 přihlášených rodopisců kurz absolvovalo a obdrželo osvědčení o 
absolutoriu. Účast na přednáškách byla vysoká a 18 účastníků mělo stoprocentní docházku. 
Většina účastníků byla z Prahy, 8 dojíždělo z různých míst republiky. Účastníci měli jako 
první k dispozici studijní pomůcku, Sborník učebních textů pro pokročilé rodopisce.  Cílem 



výuky bylo naučit účastníky samostatné rodopisné práci, zdokonalit jejich rozhled v historii, 
pomocných vědách historických i reáliích života předků. 
Při závěrečném hodnocení byli absolventy nejvýše oceněni prof. Dr. Eduard Maur, Mgr. 
Blanka Rozkošná a Mgr. Ing. Martin Slaboch. Příští kurz pro pokročilé rodopisce je plánován 
na začátek roku 2011.  
 
Kurz pro začínající rodopisce a kronikáře 
Již třicátý šestý kurz pro začínající rodopisce a kronikáře se konal od 24. září do 3. prosince  
2009 rovněž v Základní škole na náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze 3. Do kurzu se přihlásil 
velký počet účastníků, který se ustálil na dvou třídách celkem ve 40 lidech. Jako tradičně byly 
v závěru kurzu připraveny 2 exkurze, do Státního oblastního archivu Praha a do prvního 
oddělení Národního archivu v Praze 6. Absolventi byli s kurzem spokojeni a nejvíce se jim 
líbili přednášky JUDr. Marka Starého, Mgr. Jana Kahudy, Tomáše Krůty a Heleny 
Voldánové. Po mnohaleté činnosti vedení kurzu pan Ing. Václav Hásek oznámil, že odchází 
do genealogického důchodu a proto bych chtěl veřejně velmi poděkovat nejen za vedení kurzů 
a vyučování, ale hlavně za přínos ve zkvalitnění a proměny podoby kurzů, za tvorbu obou 
Sborníků a Učebnice čtení starých textů.  
 
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 
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. Budeme se snažit potřebný 
slovník co nejdříve vydat.  
 
Heraldika 
Loňský rok byl na poli heraldiky v naší Společnosti více než plodný. Stěžejními byly zejména 
skvělé pravidelné a obsáhlé články v Genealogických a heraldických listech od pánů 
Stanislava Kasíka a Antonína F. Malinovského. Dále se snažíme populární a stručnou formou 
čtenáře GH listů seznamovat v novém seriálu „Osobnosti s erby“ autora Ing. Arnošta Drozda 
s veličinami současnosti či dob minulých, které pocházeli ze šlechtických rodů nebo kterým 
byl právě za zásluhy erb udělen spolu s povýšením do šlechtického stavu. Další naší aktivitou 
je prezentace erbů a znaků na výstavách „Putování za předky“, které jsou s daným 
hostitelským místem spojeny. Naše Společnost je v poslední době ohledně heraldiky čím dál 
více spojována především s registrací osobních znaků, kterých bylo ke konci loňského roku 
již úctyhodných 46 (13 nových). Bohužel však musíme konstatovat, že se značně zvýšila 
procenta plně odmítnutých návrhů znaků a i znaků určených k většímu či menšímu 
přepracování. Znaky musí splňovat heraldická pravidla a musí mít kvalitní grafickou úpravu. 
 
Skupina pro využití počítačů v genealogii 
Skupina pro využití počítačů v genealogii se během roku  setkávala v restauraci na Novotného 
lávce v Praze a Byla navázána spolupráce s řešitelem projektu z oblasti sociální historie PhDr. 
Tomášem Weiserem. V rámci této spolupráce byl zpracován návod na použití programu BK 6 
k vytvoření jednoúčelového rozrodu, dále byl vytvořen program pro zpracování dat v souboru 
GEDCOM pro účely tohoto projektu. Skupina nadále pomáhala ostatním členům i dalším 
zájemcům s využíváním genealogických počítačových programů. 
 
Spolupráce s ostatními genealogickými a heraldickými společnostmi 



I v roce 2009 jsme se snažili navázat kontakty s ostatními genealogickými a heraldickými 
společnostmi, především zahraničními. Neboť s tuzemskými již spolupracujeme a alespoň si 
vyměňujeme časopisy.  

V roce 2009 bylo osloveno téměř 20 evropských a zahraničních spolků, ale většina ani 
neodpověděla, případně jen poblahopřála ke 40. výročí založení. Výměnu časopisů se 
podařilo domluvit s vídeňským Adlerem (nejstarší heraldicko-genealogický spolek ve střední Evropě, 
založený již r. 1870), 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“.  
 
Středečníky 
Středečníky se konaly pravidelně za vedení Filomeny Jičínské každou 2. a 4. středu v měsíci 
v Revoluční ulici čp. 5 v Praze 1. V roce 2009 bylo připraveno 14 Středečníků. V průměru se 
přednášek účastnilo 22 členů, což je o 6 členů v průměru více než v předešlých 3 letech. 
Největší návštěvnost měly přednášky: 11. února  Mgr. Vlastimila Stenzla z Kriminalistického 
ústavu v Praze s názvem „Genetika a příjmení“ – 34 členů, 14. října matrikářky Městské části 
Prahy 2 Květy Dufkové „Současné živé matriky“ – 33 členů, 22. dubna naší členky paní 
Heleny Voldánové „Zkušenosti z archivů očima profesionálního genealoga“ – 31 členů., 26. 
listopadu místopředsedy Tomáše Krůty „Počítačové informace a matriky na internetu“ – 26 
členů a 25. února přednáška Ing. Dany Mestekové a Ing. Mgr. Martina Slabocha „Rodové 
srazy“ – 25 členů.  
 Přednášky získaly na vyšší kvalitě používáním nově zakoupeného videoprojektoru, 
který umožňuje doprovázet přednášku kvalitním obrazem. Nově byla možnost přijít již 
hodinu před přednáškou k volné diskusi.   
 
Oslava 40. výročí založení ČGHSP 
K připomenutí výročí jsme na internetu zveřejnili Dějiny ČGHSP v datech, kde připomínáme 
důležité úspěchy naší společnosti. V sobotu 4. dubna 2009 byla zasazena lípa před budovou 
Národního archivu s pamětní deskou. Účastníci této slavnosti získali pamětní list, slavnosti se 
zúčastnilo 40 osob. Na internetových stránkách byla založena sekce Lípa, kde je možno 
sledovat, jak naše lípa roste.  
 
Závěr 
Děkuji všem členům správního výboru za celoroční obětavou práci pro ČGHSP a také dalším 
členům za pomoc. Věřím, že se naší společnosti bude nadále dobře dařit alespoň jako 
v jubilejním 40. roce činnosti!  
 
 
Zprávu o hospodaření za rok 2009 přednesl pan Tomáš Krůta 
 
Hospodaření naší společnosti za minulý rok bylo příznivé a mohu Vám předložit výčet 
jednotlivých položek. 
 
Celkové příjmy činili 482 418 Kč 
 
z toho         228 645 Kč  členské příspěvky 
                     90 548 Kč  prodej publikací členům 
                   142 980 Kč  kurzovné 
                     10 445 Kč  bankovní úroky 
                       4 000 Kč  grant na tisk letáku 



                       5 800 Kč  různé                            
 
Celkové výdaje činili  380 663 Kč 
   
z toho        140 554  Kč tisk a grafická úprava časopisu GHL  
                    38 716 Kč balné a poštovné časopisu GHL 
                    44 736 Kč nájemné nebytových prostor  
                    22 168 Kč  nákup publikací pro knihovnu 
                      9 042 Kč nákup kancelářských potřeb 
                    20 741 Kč poštovné                          
                    27 994 Kč tisk propagačního letáku 
                    13 555 Kč nákup počítače k projektoru         
                    20 800 Kč náklady na kurzy 
                    42 357 Kč provozní náklady 
 
Hospodářský výsledek činí + 101 755 Kč.                                        
Termínovaný vklad ve výši 500 tisíc Kč nebyl použit a zůstal v plné výši na účtu. 
 
Zpráva Revizní komise 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 
zkonstatovala, že všechny úkoly byly splněny a poděkoval členkám Revizní komise paní 
Pavle Říhové a Petře Pánkové za práci. 
 
Diskuse k předneseným zprávám 
V diskusi vystoupil pan předseda Martin Slaboch a oznámil dle stanov kooptaci nového člena 
Ing. Karla Fouse, který se bude starat o vedení účetnictví ČGHSP. Dále členové Správního 
výboru odpověděli na položené dotazy. 
 
Udělení uznání za práci pro společnost 
Dle návrhu Správního výboru odsouhlasila valná hromada jednohlasně udělení uznání za 
práci pro ČGHSP pro:  
- Ing. Mgr. Martina Slabocha Ph.D. za rozvoj společnosti a tvorbu časopisu 
- Tomáše Krůtu také za rozvoj společnosti a tvorbu webových stránek  
- Antonína Františka Malinovského za práci v oblasti heraldiky.  
 
Uznání oceněným předal pan  Ing. Milan Špirakus. 
 
 
Plán práce a rozvoje ČGHSP 
 
Příspěvek přednesl místopředseda pan Tomáš Krůta a kromě základních bodů plánu práce 
široce rozvedl další rozvoj společnosti. 
 
Stav členů a propagace  
Rok 2009 byl velice úspěšný z pohledu získání nových členů. Aby letošní byl ještě úspěšnější, 
znamená to zvyšovat úroveň hodnoty Společnosti a zaujmout další nové členy. Pro získání 
nových členů určitě poslouží nově připravený leták a změny na našich webových stránkách. O 
samotné propagaci bylo řečeno hodně, každý měsíc podporujeme vznik genealogických 
článků do různých časopisů. Nově přibyly odborné přednášky, které se již uskutečnily a další 



jsou v běhu. V roce 2010 se bude natáčet 3 dílný genealogický dokument s Českou televizí. 
Opět budeme pokračovat ve spolupráci s časopisem Stop Prahy 13 a dalšími periodiky. 
Tradiční jsou již výstavy, 1 se již letos uskutečnila ve Strakonicích, 2 jsou tento rok ještě 
naplánovány do Chocně a Čelákovic. Středečníky a Úterníky samozřejmě běží beze změn. 
 
Časopis Genealogické a heraldické listy 
Již jste zaznamenali nové číslo GHL, které má o 8 stran navíc. Ale hlavně jsou v něm nové 
typy článků (např. rozhovory, které bývaly v minulosti a byly vytěsněny). Začali jsme 30. 
ročník časopisu a redakční rada připravuje další novinky. 
 
Knihovna   
Příjemně překvapila zvýšená návštěvnost knihovny, hlavně oba loňské „Dny otevřených 
dveří“. Každé pololetí je pravidelně přidán na naše stránky nový seznam přírůstků publikací a 
další naskenované staré časopisy. Pokračuje označování a doplňování publikací. 
 
Internetové stránky  
Tento rok bude další velká změna. Privátní obsah je projekt, který umožní pouze členům 
přístup do neveřejné části. K dispozici bude rozšířený obsah (skeny knih, platforma pro 
výměnu kontaktů, novější čísla GHL, prezentace z kurzů a další). Každý člen bude mít 
k dispozici svoje přístupové údaje. Nyní jsme v polovině technického vývoje privátní části 
stránek a začínáme připravovat samotný obsah.  
 
Ediční činnost  
Příprava německého slovníku s panem Janem Marešem pokračuje, ale ne tak rychle jak 
bychom potřebovali. V nabídce publikací byl zajištěn dotisk publikace „Naše příjmení“. 
 
Kurzy 
Oba kurzy proběhly pod vedením pana Ing. Václava Háska, který ze zdravotních důvodů 
odstupuje a Správní výbor nyní hledá vhodného nástupce. Pro zajištění přednášek jsme 
k projektoru zakoupili notebook. Nově vydáváme certifikát i po ukončení kurzu pro 
začátečníky. Chceme nadále pokračovat v pořádání obou kurzů a zvyšovat jejich kvalitu. 
 
Členové a regiony 
Nově můžeme členům mimo Prahu nabídnout odbornou přednášku zkušeného genealoga. 
Přednášky se připravují ve spolupráci s knihovnami nebo informačními centry.  
 
Genealogická výroční setkání s prezentací výsledků bádání  
Bohužel tato věc zatím patří mezi nerealizované projekty. Hledáme vhodné prostory i 
organizátora celé akce. 
 
Spolupráce s dalšími společnostmi zabývající se genealogií  
Navázali jsme nové vztahy s genealogickými společnostmi v zahraničí, se kterými si 
vyměňujeme časopisy. Přispěli jsme například osobními znaky na výstavu Hukvaldské 
heraldické galerii, která se konala v Ostravě.  
 
Nové dokumenty 
Připravujeme nové grafické a textové podoby všech dokumentů Společnosti, aby reflektovaly 
současný stav a modernější potřeby.  
 
Nová místnost 



Jednáme o možnosti získání pronájmu protější místnosti v suterénu ve Fantově ulici. Do další 
místnosti bychom chtěli přemístit kancelář a tím bychom dosavadní knihovnu mohli rozšířit 
do celé místnosti. Dalším cílem je zkulturnit strohé prostředí kanceláře – pokud jsme se 
rozhodli zůstat ve Fantově, pak chceme, aby ti, kdo sem zavítají, se cítili příjemně.  
 
Diskuse k přednesené zprávě 
V diskusi vystoupili členové Správního výboru s výzvami: pan D.  Lang s pozvánkou na Den 
otevřených dveří a do knihovny, pan T. Krůta s informacemi k webových stránkám a paní H. 
Voldánová s výzvou ke spolupráci na projektu Výzkumu sociálních mobility. Pan J. Podhola 
přednesl své připomínky k některým článkům v GHL. K dalšímu nejzajímavějšímu příspěvku 
patřil příspěvek pana R. Laifra, který nás informoval o přístupnosti informací z matrik ve 
Velké Británii. Paní Voldánová dále informovala o zaslaném návrhu na digitalizaci matrik 
(vedených 1784-1949), které jsou uložené na matričních úřadech. Správní výbor nadále 
plánuje jednání s Archivní správou a oddělením matrik Ministerstva vnitra ČR. 
 
Návrh rozpočtu ČGHSP na rok 2010 přednesla paní Helena Voldánová 
 
Příjmy: 
členské příspěvky jednotlivců 240 tis. 
příspěvky organizací 30 tis. 
kurz pro začínající rodopisce 80 tis.  
prodej publikací 80 tis. 
úroky z termínovaného vkladu 10 tis. 
 
Celkem 440 tis. Kč 
 
Výdaje: 
tisk časopisu GHL 150 tis. 
rozesílání časopisu GHL firmou Avis 60 tis. 
nájemné a poplatky za nebytový prostor 60 tis.  
nákup knih do knihovny a opravy  knih 30 tis. 
poštovné 20 tis. 
provoz kurzu 15 tis. 
tisk (hl.papíry, členské listy, legitimace, certifikáty kurzu, potvrzení registrace os. znaku) 5 
tis. 
provoz kanceláře (telefon, pojištění, bankovní poplatky, kancelářské potřeby) 30 tis.  
tvorba rozšíření internetových stránek 20 tis. 
úprava a vybavení kancelářského prostoru 50 tis. 
 
Celkem 440 tis. Kč 
 
Rozpočet na rok 2010 je plánován jako vyrovnaný 
Na termínovaném vkladu je stále uložena částka 500 tisíc Kč. 
 
Usnesení Valné hromady ČGHSP  
přednesl předseda návrhové komise pan Ing. Jiří Řezníček a přítomní jej odsouhlasili 
všemi hlasy. 
 
1/ Valná hromada schvaluje: 
 



Zprávu SV o činnosti a hospodaření ČGHSP za rok 2009 
Zprávu RK k činnosti a hospodaření SV za rok 2009 
Udělení uznání za práci ve společnosti pro Ing. Mgr. Martina Slabocha Ph.D., Tomáše Krůtu  
a Antonína Františka Malinovského 
Plán práce a rozvoje společnosti pro rok 2010 
Rozpočet společnosti na rok 2010 
 
 
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 začínající rodopisce 
propagovat ČGHSP na výstavě, přednáškách a v médiích 
podporovat projekty Genea 2003, Genetika a příjmení, Projekt sociální mobility v Čechách 
vydávat 4x ročně členský časopis GHL 
iniciovat setkání a koordinovat společné aktivity s dalšími genealogickými a heraldickými 
společnostmi 
připravit projekt „Významový česko-latinsko-německý slovník řemesel a povolání“ na 
internetových stránkách společnosti 
připravit vydání publikace Německo-českého slovník pro genealogy 
usilovat o změnu zákona o matrikách a iniciovat jednání o přístupnosti matrik genealogům 
 
Paní Filoména Jičínská  na závěr poděkovala za účast a podporu ČGHSP a ukončila valnou 
hromadu ve 12.15 hodin. 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
 
 


