
Zpráva z Valné hromady České genealogické
a heraldické společnosti v Praze ze dne 19. března 2016

Helena Voldánová, Martin Slaboch

Zprávu o činnosti za rok 2015 přednesl předseda pan Ing. Mgr. Martin Slaboch, Ph.D.

Vážené členky a vážení členové,
vítám Vás na valné hromadě ČGHSP a děkuji Vám, že jste dnes na valnou hromadu přijeli a
máte zájem o činnost, ale i budoucnost našeho spolku. Poprvé jsme se zde, v tomto sále v
Praze na Vinohradech, sešli na valné hromadě v roce 2006, kdy došlo k velké obměně výboru,
a zůstali jsme místu již věrni.

Je  nyní  mým úkolem seznámit  Vás  s  naší  činností  za  loňský  rok  2015.  Členové
správního výboru pracovali po celý rok v 8 členech ve složení: Helena Voldánová, Filomena
Jičínská, Marcela Černá, Karel Fous, Karel Gillich, Daniel Lang, místopředseda Tomáš Krůta
a předseda Martin Slaboch. Došlo k jedné obměně, kdy odstoupil Ing. Václav Hásek a získali
jsme místo něho novou členku Alenu Duškovou, která se stará o kontrolu hospodaření. Schůzí
se  účastnil  také  předseda  kontrolní  komise  Ing.  Milan  Špirakus.  Správní  výbor  se  kromě
letních  prázdnin  scházel  ke  schůzím v  Praze-Stodůlkách  každé  tři  týdny a  řešil  všechny
potřebné  věci  pro  chod  našeho  zájmového  spolku.  Členové  výboru  se  tradičně  střídali  v
pravidelných pondělních službách v kanceláři, kam za celý rok přišlo 86 návštěv.

Členství
V roce 2015 jsme přijali 70 nových členů. Členství ukončilo celkem 47 členů, z nich 25 členů
ukončilo členství na vlastní žádost, 15 členů bylo vyloučeno z důvodu neuhrazení členského
příspěvku ani po upozornění a 7 našich členů zemřelo. Jistě nás všechny těší, že počet členů
České genealogické a heraldické společnosti v Praze k 31. 12. 2015 opět vzrostl. Celkový
počet našich členů byl ke konci roku již 867. Členskou základnu dále tvoří 78 organizací, loni
2  přibyly.  Spolkový  časopis  rozesíláme  18  organizacím  jako  povinný  výtisk  a  s  27
organizacemi si časopis vyměňujeme.

Korespondence
Za  celý  rok  2015  došlo  na  naši  adresu  228  dopisů  nejrůznějšího  obsahu,  ale  nejčastěji
členských  přihlášek,  odborných  heraldických  i  genealogických  dotazů,  oznámení  změny
adresy a také časopisů do knihovny. Převážná část korespondence se odehrává v elektronické
poště, kdy za celý rok došlo 2528 e-mailových zpráv (r. 2014 přišlo 1966 zpráv), s různými
dotazy,  přáními  i  objednávkami.  Na  všechny  e-mailové  zprávy  je  většinou  téhož  dne
odpovídáno, jen složitější dotazy (hlavně heraldické) si vyžádají na vypracování odpovědi
několik dní.

Knihovna
Knihovna  Společnosti  byla  otevřena  tradičně  každé  první  úterý  v  měsíci,  kromě  letních
měsíců  července  a  srpna,  celkem tedy 10krát  a  také  během 3  sobot,  kdy se  konaly dny
otevřených dveří.  Návštěvnost knihovny se pohybuje mezi 10 a 20 badateli.  Do knihovny
poslední léta pravidelně dochází člen ČGHSP pan Jiří Výška, který ochotně pomáhá. Dalším
pravidelným  návštěvníkem  je  rovněž  člen,  pan  Roman  Bláha.  Největší  zájem  mezi
návštěvníky knihovny je již tradičně o rejstříky Berní ruly a její jednotlivá vydání. Zájem je
rovněž o nově vydané rejstříky k Lánové vizitaci,  které se týkají  území Moravy. Soupisy
poddaných podle víry a Zpovědní seznamy taktéž patří k hojně studovaným titulům. Rodinné



a rodové kroniky jsou zdrojem cenných informací a inspirace pro vlastní genealogickou práci.
Poslední kalendářní rok se spolková knihovna rozšířila o dalších 481 titulů. Knihovna měla k
1.  lednu  2016  již  8493  svazků.  Nákupy  se  zaměřují  především  na  doplnění  základní
genealogické  a  heraldické  literatury  a  dalších  pomocných  oborů  (místopis,  osobnosti,
vojenství, historie a jiné). Několik členů nám darovalo své rodopisné práce a tím rozšířilo
fond  rodinných  a  rodových  kronik,  za  což  jim  děkujeme,  stejně  jako  ostatním  dárcům
knihovny.

Dny otevřených dveří
Od roku 2000 pořádáme 2krát až 3krát ročně dny otevřených dveří, pro zajímavost na první
17. června 2000 přišlo 22 lidí, v prvních letech bylo ale i pár sobotních dnů otevřených dveří,
kdy nepřišlo ani 10 lidí.  V roce 2015 jsme uspořádali  3 dny otevřených dveří:  21.  února
(návštěva 73 lidí), 30. května (51 lidí) a 21. listopadu 2015 (92 návštěvníků). Někteří lidé
přicházejí do knihovny, jiní chtějí poradit se čtením starých textů, jiní se přišli informovat o
možnostech  genealogického  bádání  a  další  si  jen  přišli  popovídat  a  pohovořit  s  přáteli.
Přijíždějí lidé i z velkých dálek. Na všech DOD podalo několik návštěvníků členské přihlášky.

Internetové stránky www.genealogie.cz
Naše internetové stránky pravidelně od roku 2008 aktualizuje místopředseda Tomáš Krůta.
Stránky  byly  v  tomto  roce  spuštěny  v  této  podobě  a  jsou  v  dnešní  době  důležitým
informačním zdrojem o činnosti našeho spolku. Mnozí lidé se zájmem o genealogii se tak
dozvídají poprvé o naší činnosti a zjišťují rozsah naší práce. Věřím, že letos už bude spuštěna
dlouho slibovaná „Osobní  sekce“,  kam budou mít  přístup členové a  najdou zde zajímavé
údaje. Pro rychlejší zpravodajství využíváme od února 2011 vlastní profil na největší sociální
síti Facebook, ke konci roku se počet přiblížil ke 2000 uživatelů. Členy správního výboru i
dalšími příznivci genealogie jsou zde přidávány aktuální informace o dění v ČGHSP, ale i
další různé zajímavosti z genealogie a heraldiky.

Kurzy
Rok 2015 byl na četnost námi pořádaných kurzů velmi bohatý, všechny se konaly ve školicím
středisku In Garden v Praze 10 – Strašnicích. Na podzim se vysílaly v České televizi nové
díly Tajemství rodu, což podnítilo další zájemce o rodopisné vzdělávání. Kromě základního
kurzu a rozšiřujícího kurzu se uskutečnilo celkem 5 jednodenních kurzů. A zájem byl vyšší,
než  jsme mohli  kapacitně nabídnout.  Počet  účastníků jednodenních  kurzů byl  celkem 94,
počet  účastníků  základního  kurzu  byl  34  a  počet  účastníků  rozšiřujícího  kurzu  byl  29.
Nemůžeme již tvrdit, že by naše Společnost měla na rodopisné kurzy monopol, jako tomu
bylo v minulosti, ale zde plníme skutečně jedinečnou roli na poli vzdělávání jako nikdo jiný.
Jiné kurzy se pořádají v Brně, v Pardubicích, jeden i v Praze, ale jejich návštěvnost je jen
několik osob. Kurz, který pořádala v Brně MGHS, se již nekoná z důvodu úmrtí organizátora
pana  Ing.  Karla  Dvořáka.  Kurzy  začali  pořádat  již  naši  předchůdci  v  čele  s  Rudolfem
Melicharem od poloviny 70. let a je to dodnes jedna z našich hlavních činností.

Časopis Genealogické a heraldické listy
Během roku 2015 se podařilo připravit, vytisknout a rozeslat všem členům 4 vydání časopisu.
Každé  vydání  mělo  128  stran.  Pokračoval  seriál  úvodních  článků  o  významnějších
osobnostech českého národa a jejich rodech. Otištěny byly tyto hlavní články:
● Jakub Arbes (1840–1914) – první český spisovatel a jeho rod (Karel Gillich)
● Mistr Jan Hus a počátky reformace (Pavel Hnízdil, Jan Hnízdil)
● František Adolf Šubert (1849–1915), první ředitel Národního divadla v Praze a jeho
rod (Lenka Nebeská)



● Příbuzenství herce Ladislava Peška (1906–1986) s národními buditeli Václavem
a Karlem Thámem – konec legendy? (Ivan Šorm)

Každého z nás by mělo těšit, že všechny čtyři články, stejně jako loni, připravili naši členové!
Většina článků v časopisu pochází v posledních letech od našich členů a budeme rádi i za
Vaše další příspěvky. Nadále vycházely dva dlouholeté seriály od Stanislava Kasíka o vývoji
komunálních znaků a od Arnošta Drozda „Osobnosti s erby“, v č. 4 vyšel již 26. díl. Třetím
rokem  pokračoval  seriál  „Perličky  z  archivů“,  který  získal  rychle  velkou  oblibu  a  díky
mnohým členům, kteří zasílají své úlovky, vydrží jistě několik let. Obsahy všech vydaných
časopisů i s obálkou najdete na našich webových stránkách. Redakční rada časopisu pracovala
již 10. rok ve stejném složení, ale na podzim zemřela Ing. PhDr. Jaroslava Honcová, CSc.,
kterou nahradil Karel Dub. Redakční rada nyní pracuje v sestavě Ing. Mgr. Martin Slaboch –
vedoucí, PhDr. Vladimíra Hradecká, čestný člen Karel Dub, čestný člen Ing. Bc. Jan Oulík a
Mgr. Jan Kahuda.

Publikace
V  roce  2015  byl  připraven  dotisk  Latinsko-českého  slovníku  a  Sborníku  pro  pokročilé
rodopisce. Byl vytištěn také nový propagační leták ČGHSP, který se nám velmi osvědčil.

Výstavy „Putování za předky“
Přes 10 let objíždíme s výstavou „Putování za předky“ celou naši republiku. Loni zavítala na
4 místa ve východních Čechách a na Moravě:
• Městské muzeum Polná (31. 3. až 3. 5. 2015)
• Městská knihovna Lipník nad Bečvou (13. 6. až 8. 7. 2015)
• Městská galerie Vysoké Mýto (31. 7. až 20. 9. 2015)
• Muzeum Těšínska (20. 10. 2015 až 31. 3. 2016)
Snažíme se expozici vždy doplnit o zajímavosti z daného kraje a pravidelným přispěvatelem
heraldického panelu z dané oblasti je heraldik Ing. Arnošt Drozd. Všechny výstavy začínaly
slavnostní vernisáží a během výstavy bývá 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.

Osobní znaky
Během roku 2015 bylo odborně posouzeno, schváleno a zaregistrováno rekordních 56 nových
osobních znaků. K 31. 12. 2015 bylo u ČGHSP zaregistrováno celkem 202 osobních znaků, v
naprosté většině mužů. Znaky jsme započali registrovat v roce 2000, ale teprve v posledních
třech  letech  zájemců  výrazně  přibylo.  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
V roce 2014 se podařilo založit  naši  pobočku v Ústí  nad Labem, která je naší  pobočkou
jedinou, schází se v ní 10–20 členů. V loňském roce se kromě řádných schůzek uskutečnila
jedna  výjezdní,  a  to  do  knihovny  v  Litoměřicích,  která  byla  spojená  s  přednáškou  pro
veřejnost a prohlídkou historického centra města s přednáškou historika. Také proběhla změna
místa  konání  schůzek.  Místo  v muzeu se severočeští  členové scházejí  v  Krajské vědecké
knihovně.  Členové  pobočky  uskutečnili  několik  přednášek  o  genealogii  pro  veřejnost.
Přednáškové turné rozjel zejména pan Ing. Nový. Několik přednášek měl předseda pobočky p.
Martin Jeníček a také p. Jindřich Bumba.
Skupina pro využití počítačů v genealogii



Skupina pro využití počítačů v genealogii se setkávala v posledním roce každé 1. a 3. úterý v
měsíci v čajovně a kavárně U Božího mlýna v Salmovské ulici č. 15, Praha – Nové Město, a
pomáhala členům a dalším zájemcům s využíváním genealogických počítačových programů,
ale i s heraldikou, neboť se zde scházejí také heraldici. Návštěvnost se pohybovala mezi 5 a
10 členy.

Středečníky
Středečníky roku 2015 probíhaly v Revoluční ulici, konalo se plánovaných 15 Středečníků – z
toho 2 byly mimo obvyklé prostory. Jednalo se o Středečník v Policejním muzeu, který byl
doplněn výstavou o bezpečnostních sborech, a návštěva Řepory – repliky středověké vesnice.
Mimo  program  pravidelných  Středečníků  byly  uskutečněny  dvě  vycházky:  Vycházka  do
Břevnovského  kláštera  včetně  obnovené  klášterní  zahrady  a  společně  s  Heraldickou
společností návštěva Pražského hradu včetně Svatováclavské kaple v chrámu sv. Víta. V září
byl  organizován  výlet  do  Velkých  Popovic,  který  ochotně  zajistil  náš  člen  Vlastimil
Čelikovský,  tamní rodák.  Průměrná  návštěvnost  Středečníků činila  30 účastníků,  podobně
jako v r. 2015. Nejvíce navštěvovaná témata jsou ta, která členy seznamují s genealogickou
praxí  a  zdroji  při  bádání.  V roce 2015 měla nejvyšší  návštěvnost  44 účastníků přednáška
PhDr. Urbánka z Muzea ve Vysokém Mýtě: Mlynáři a mlýny. Druhé místo co do návštěvnosti
v počtu 33 získala přednáška pana Romana Bláhy: Smíchov, Košíře a Motol a o třetí místo se
dělí s počtem 32 členů přednáška prof. Jana Županiče: Nová šlechta a přednáška Filomeny
Jičínské  o  Břevnově.  K  tomu  je  nutné  podotknout,  že  tzv.  pražská  témata  jsou  oblíbená
zejména proto,  že velká většina členů,  kteří  navštěvují  Středečníky,  jsou obyvatelé Prahy.
Plánovaná přednáška Ing. Karla Jičínského na téma Průmyslová revoluce byla z důvodu jeho
náhlé  nevolnosti  operativně  nahrazena  přednáškou  Filomeny  Jičínské  o  nalezincích  a
nalezencích. Jinak byla všechna plánovaná témata a termíny dodrženy. Oproti jiným létům se
obvyklý vánoční Středečník konal již koncem listopadu, protože přednášející Ing. Roda ze
Spolku českých betlemářů byl v době našeho obvyklého Středečníku zaneprázdněn. Na závěr
se ještě hodí konstatovat, že pohledem asi 10–15 let zpět na návštěvnost a skladbu účastníků
Středečníků bylo dle záznamů zjištěno, že:
– průměrná návštěvnost Středečníků se zvedla o více než 100 %
– průměrný věk členů, kteří chodí na Středečníky, se snížil asi o 15 let
– návštěvnost žen se proti letům 2000–2005 zvýšila k současnosti z 10 na 70 %.
Stále trvá praxe, že je možné na Středečník přijít již v 16 hodin a poradit se s ostatními členy
v případě nějakých nejasností při bádání a o jejich zkušenostech. Protože mnohdy projevují
zájem o některá témata i nečlenové, byl zaveden od podzimu nový styl prezenční knihy, ve
které kromě čitelně napsaného jména a podpisu je uvedena i kolonka, zda se jedná o člena
nebo nečlena. Tím je možné podchytit nové členy našeho spolku.

Spolupráce s ostatními genealogickými a heraldickými společnostmi
Loni  se  nám  nepodařilo  navázat  spolupráci  s  novými  genealogickými  a  heraldickými
společnostmi, i když bylo osloveno několik polských společností, které na dopis s návrhem
spolupráce ani neodpověděli. 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 v posledních letech se Slovenskou genealogicko-heraldickou společností v Martine, kde
občas v jejich časopise Hlas vycházejí zprávy o naší činnosti.



Tradičně se o genealogii i o činnosti ČGHSP objevilo několik článků v novinách, časopisech,
naši členové vystupovali v rozhlasových pořadech. Na besedy je nejčastěji zvána paní Helena
Voldánová, která vystupovala na těchto místech:
– 6. 2. 2015 Lučany nad Nisou (s malou výstavkou)
– 27. 4. 2015 Klub Biograf Praha 5 – Košíře
– 31. 3. 2015 Městské muzeum Polná (druhou přednášku měl člen Ing. Jiří Klusáček, jehož
rod z této oblasti pochází)
– 22. 9. 2015 Městská galerie Vysoké Mýto
– 5. 9. 2015 Městská galerie Vysoké Mýto – akce městské slavnosti
– 20. 10. 2015 Čítárna a kavárna Avion Český Těšín
– 5. 11. 2015 Základní škola Dobříš a Městská knihovna Dobříš (ve spolupráci s Klubem
Dobříšek)

O genealogii  a  ČGHSP vyšlo  i  několik  článků v  novinách a  časopisech.  Během léta  byl
natočen  s  předsedou  Martinem Slabochem 6dílný  pořad  o  Hledání  předků  pro  Virtuální
univerzitu třetího věku při ČZU Praha, kde účinkovalo i několik našich členů (Voldánová,
Hnízdil, Opatrný). Od září do října byla v České televizi vysílána druhá řada cyklu Tajemství
rodu, připraveno a odvysíláno bylo 9 dílů o rodech známých osobností.

V závěru  se  můžeme pochlubit  opět  rekordy v  dosavadní  činnosti.  V roce  2015  se  nám
podařilo: 
1. profil Facebook překročil počátkem roku 2016 hranici 2000 příznivců
2. zaregistrováno 56 nových osobních znaků
3. hospodaření – příjem téměř milion Kč (985 tis.) a výdej 793 tis. Kč.

Ze zprávy o bohaté a rozmanité 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  k naší  Společnosti.  Valná
hromada je to správné místo, kde bych chtěl všem členům výboru za jejich celoroční práci
poděkovat.

Poděkovat chci též mnohým z Vás, kteří jste nám ochotně pomáhali, a většina z Vás,
těch nejvěrnějších, zde dnes sedí. Děkuji Vám za pozornost a věřím, že se naší společnosti
bude  při  společné  práci  nadále  dobře  dařit  a  budeme ukazovat  lidem kouzlo  a  moudrost
rodopisu i heraldiky. 

Zprávu o hospodaření za rok 2015 přednesla paní Helena Voldánová

Před zprávou poděkovala pánům Martinu Slabochovi a Tomáši Krůtovi za desetileté působení
ve vedoucích funkcích ve Správním výboru a za výborný chod spolku a jeho povznesení na
vysokou úroveň.

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
71 tisíc  více za členské příspěvky,  o 40 tisíc  více za kurzovné,  o 48 tisíc více za prodej
publikací. Ve výdajové částce jsme podle plánu rozpočtu nevyužili částku 18 tisíc na nákup
knih do knihovny a 120 tisíc na tvorbu publikace (nebyl vydán Soupis publikací knihovny).
Podle plánu jsme zvýšili částku o 40 tisíc za ostatní výdaje a o 45 tisíc za poštovné, protože
jsme museli sami provést expedici časopisů, aby se dostal včas k našim členům. Proto jsme v
uplynulém roce nedokázali udržet rozpočet vyrovnaný, ale skončili jsme vyšším přebytkem.
Do rezervního fondu jsme přidali 100 tisíc a k 31. 12. 2015 bylo uloženo celkem 600 tisíc Kč.



Přínosnými příjmy jsou příjmy z kurzů a prodeje publikací, které pokrývají naše provozní
náklady. Vše tedy závisí na osobních aktivitách členů správního výboru. 

Příjmy:
členské příspěvky 411 419 Kč
časopis GHL pro organizace 31 700 Kč
kurzovné 260 090 Kč
prodej publikací členům a dobírkové poštovné 248 622 Kč
ostatní 33 715 Kč
Celkem 985 546 Kč

Výdaje:
časopis GHL (příprava, tisk, distribuce) 277 477 Kč
provoz kurzu 94 360 Kč
nákup knih do knihovny 32 061 Kč
poštovné 84 499 Kč
nájem a provoz kanceláře 98 415 Kč
tvorba publikace 111 114 Kč
ostatní 95 250 Kč
Celkem 793 176 Kč

hospodářský výsledek + 218 757 Kč
vklad do rezervního fondu 100 000 Kč
počáteční zůstatek 26 387 Kč
konečný zůstatek 118 757 Kč

Další body programu:

Kontrolní komise

Pan Ing.  Milan  Špirakus přednesl  zprávu Kontrolní  komise,  ve které se  věnoval  kontrole
činnosti,  hospodaření,  stavu majetků a  plnění  úkolů uložených na minulé  valné hromadě.
Předseda konstatoval,  že všechny úkoly byly splněny,  a poděkoval členkám komise Pavle
Říhové a Zdeňce Bláhové za jejich obětavou práci.

Diskuse k předneseným zprávám
Paní  Alena  Škrabalová navrhla  připravit  specializovaný kurz  zaměřený na čtení  a  práci  s
gruntovnicemi a dále připravit Středečník s diskusí členů na společné téma bádání. Pan Tomáš
Krůta  sdělil,  že  by  téma  o  gruntovnicích  mohlo  být  zařazeno  jako  zajímavé  téma  na
Středečník.  Pan Pavel  Hnízdil  navrhl  uzavřít  společenskou místnost  při  dnech otevřených
dveří.  Pan  Krůta  reagoval,  že  v  únoru  byl  rekordní  počet  návštěvníků  a  že  naopak  tato
místnost bude sloužit jako další studovna. Budeme nuceni omezit reklamu, aby byl DOD více
pro naše členy, a rádi přijmeme další poradce, kteří nám přijdou v tento den pomáhat. Paní
Zdeňka Študentová vyzvala členy k podpoře soutěže o nejkrásnější strom – lípa v Tatobitech.
Pan Tomáš Krůta vyzval členy, aby zasílali zajímavosti o bádání pro zveřejnění na našem
profilu na Facebooku. 



Udělení uznání za práci pro společnost
Pan předseda Martin Slaboch předal uznání panu Ing. Jiřímu Řezníčkovi za aktivní pomoc na
valných hromadách a za přednášky na Středečníku. Dále panu Petru Hnízdilovi za dlouholeté
členství, za aktivní pomoc na valných hromadách a dnech otevřených dveří. Panu Stanislavu
Kasíkovi za pravidelné příspěvky v GHL a odborné heraldické poradenství.

Plán činnosti a rozvoje spolku na rok 2016 přednesl Tomáš Krůta
–  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 hod (kromě státních svátků a
měsíců července a srpna)
–  pravidelně  aktualizovat  webové  stránky  www.genealogie.cz  a  rozšířit  sekci  určenou
výhradně členům, aktualizovat stránky na Facebooku
– registrovat osobní znaky
– podporovat setkávání členů na Úternících
– 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

Návrh  plánu  rozpočtu  hospodaření  ČGHSP  na  rok  2016  přednesla  paní  Helena
Voldánová

Příjmy:
členské příspěvky 360 000 Kč
časopis pro organizace 30 000 Kč
kurzovné 220 000 Kč
prodej publikací členům a dobírkové poštovné 220 000 Kč
ostatní 30 000 Kč
Celkem 860 000 Kč

Výdaje:
časopis GHL 300 000 Kč
provoz kurzu 100 000 Kč
nákup knih do knihovny 60 000 Kč
poštovné 100 000 Kč
nájem a provoz kanceláře 100 000 Kč
tvorba publikace 100 000 Kč
ostatní 100 000 Kč
Celkem 860 000 Kč

Rozpočet na rok 2016 je plánován jako vyrovnaný. V rezervním fondu je uloženo 600 tisíc
Kč.



Usnesení Valné hromady ČGHSP
1/ Valná hromada schvaluje:
– Zprávu Správního výboru o činnosti a hospodaření ČGHSP za rok 2015
– Zprávu Kontrolní komise k činnosti a hospodaření SV za rok 2015
– Udělení uznání za práci ve společnosti pro Ing. Jiřího Řezníčka, Petra Hnízdila a Stanislava
Kasíka
– Plán práce a rozvoje Společnosti pro rok 2016
– Plán rozpočtu Společnosti na rok 2016

2/  Valná  hromada  ukládá  předsedovi  a  Správnímu  výboru  společnosti  vedle  běžných
organizačních, administrativních a finančních činností zajišťovat zejména:
• vydávat 4krát ročně členský časopis Genealogické a heraldické listy
• 2krát 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
• posuzovat a registrovat osobní znaky
• realizovat Středečníky
• podporovat setkání členů na Úternících
• podporovat činnost poboček
• uspořádat kurz pro začínající rodopisce, jednodenní a rozšířený kurz
• propagovat ČGHSP na výstavách, besedách, přednáškách a v médiích
• podporovat projekty Genea 2003
• iniciovat setkání a koordinovat společné aktivity s dalšími genealogickými a heraldickými
společnostmi
• zajistit tisk soupisu knižního fondu spolkové knihovny.

Usnesení Valné hromady bylo přijato všemi hlasy a zasedání bylo ukončeno ve 12 hodin. Paní
Jičínská poděkovala všem přítomným za účast a  popřála  všem hodně štěstí  v rodopisném
pátrání.


