Zpráva z Valné hromady
České genealogické a heraldické společnosti v Praze z.s.,
konané 10. října 2020
Martin Slaboch a Helena Voldánová
Na základě nařízení vlády a vyhlášení nouzového stavu z důvodu epidemie koronaviru bylo zakázáno
shromažďování osob ve vnitřních prostorách. Správní výbor ČGHSP po nemožnosti uskutečnit
valnou hromadu v běžném termínu v březnu, vyhlásil náhradní termín v říjnu. Po opětovném zákazu
shromažďování došlo k této mimořádné a neobvyklé situaci. Valná hromada se uskutečnila v parku
Sady bratří Čapků v ulici Korunní a U Vodárny v Praze 2 na Vinohradech v sobotu 10. 10. 2020 od
10 hodin.
Přítomno bylo 12 členů: za správní výbor Martin Slaboch (č. 787), Helena Voldánová (č.
1092) a Pavel Hnízdil (č. 120), za kontrolní komisi: Milan Špirakus (č. 451), Zdenka Bláhová (č.
1932), Pavla Říhová (č. 1298) a další členové: Klára Fousová (č. 1477), Miroslav Barnet (č. 11), Petr
Hnízdil (č. 121). Miroslav Juráň (č. 1541), Zdeněk Suda (č. 2151) a Pavel Zach (č. 533).
Byla to netradiční valná hromada – poprvé v dějinách ČGHSP venku pod širým nebem a ještě
za deště, s nejmenším počtem členů a nejkratší, trvala pouhých 35 minut. Řada členů se omluvila a
vyjádřila členům výboru podporu v nelehké době.
Předseda Ing. Mgr. Martin Slaboch, PhD. přivítal přítomné členy a přednesl postupně
všechny příspěvky: Zpráva o činnosti ČGHSP za rok 2019, Zpráva o hospodaření ČGHSP za rok
2019, Plán činnosti ČGHSP na rok 2020 a Plán hospodaření ČGHSP na rok 2020.

Zpráva o činnosti za rok 2019
Činnost správního výboru
Členové správního výboru se scházeli ke schůzím po celý rok, většinou každé 3 týdny, kromě měsíců
července a srpna. V lednu 2020 byla do výboru kooptována členka Martina Smutná. Schůzí se
zúčastňoval pravidelně rovněž předseda kontrolní komise Ing. Milan Špirakus.
Členové výboru zajišťovali pravidelné pondělní služby v kanceláři, které byly zajištěny 1×
měsíčně každé 3. pondělí mezi 15. a 19. hodinou. Na těchto 10 pondělních služeb přicházelo
průměrně kolem 3 až 5 návštěvníků s různými žádostmi. Ke konci roku byla po 3 letech ukončena
spolupráce (od 1. ledna 2017) s účetní firmou Ekonomik s.r.o., se sídlem v Praze-Stodůlkách.
Členství
V průběhu roku 2019 bylo přijato 32 nových členů, v předchozím roce to bylo 61 členů. Během roku
7 členů zemřelo, mezi nimi i čestný člen Ing. Václav Hásek z Prahy. Členství ukončilo 50 členů,
někteří na vlastní žádost a neplatičům bylo ukončeno členství z důvodu neuhrazení členského
příspěvku. Počet členů se oproti roku 2018 snížil. Celkový počet členů ke konci roku byl 917
individuálních a 124 organizací.
Korespondence
V průběhu roku 2019 došlo na naši adresu 139 fyzických dopisů nejrůznějšího obsahu, ale nejčastěji
faktur, odborných heraldických i genealogických dotazů, členských přihlášek, oznámení změny
adresy a také časopisů a knih zaslaných do spolkové knihovny.
V době internetu se převážná část korespondence odehrává v elektronické poště, kdy za celý
rok došlo 2109 e-mailových zpráv s různými dotazy, přáními, objednávkami knih a kurzů.
Na všechny e-mailové zprávy je většinou téhož dne odpovídáno. Poděkování za pomoc
s častými heraldickými dotazy zasluhují naši členové: pánové Stanislav Kasík, Anton Malinovský a
Jan Oulík. Pouze složitější dotazy si vyžádají na vypracování náležité odpovědi několik dní, zejména
prosby na určení erbů.

Knihovna
V roce 2019 byla knihovna otevřena pro naše členy a příznivce genealogie nejprve každé první úterý
v měsíci od 15 do 19 hodin, v průběhu roku došlo ke změně a otevírací den knihovny se změnil na
první čtvrtek v měsíci a prodloužili jsme dobu otevření o 1 hodinu (tedy mezi 14. a 19. hodinou).
Knihovnu navštěvuje okolo 20 badatelů za měsíc a zvyšuje se počet absenčních výpůjček. Z knih se
dělá také poměrně dost kopií. Výbor odsouhlasil ke konci roku zakoupení nové barevné kopírky.
V průběhu roku byly nakoupeny knihy za cca 30 000 Kč, celkový počet svazků knihovny byl ke
konci roku 11 500. Snažíme se nakupovat publikace, které nově vycházejí a doplňovat chybějící
edice. Členům společnosti také tímto děkujeme za darované knihy. Dary jsou dalším doplňkem
spolkové knihovny. K dispozici čtenářům jsou knihy do měsíce od zakoupení nebo darování.
Knihovna prošla menší reorganizací již v roce 2018 a cílem je, aby každá kniha měla své
místo a byla snadno vyhledatelná. Na práci v knihovně se podíleli kromě knihovnice ještě Jiří Výška
a manželé Roman a Zdena Bláhovi. Výpůjční doba knih je dva měsíce a knihy jsou vraceny včas. Po
dohodě lze knihy prodloužit mailem nebo telefonicky. Kontakt na knihovnici je na stránkách
společnosti. Pokud čtenář nevrátí knihy v této lhůtě, je upomenut mailem nebo SMS. Připravili jsme
také k vydání Soupis knih naší knihovny s její 50letou historií, který byl rozeslán všem členům
společně s GHL.
Den otevřených dveří
Den otevřených dveří se konal jediný, a to v sobotu 23. listopadu 2019 od 10 do 16 hodin v sídle
Fantova 1784/28, Praha 13-Stodůlky. Pro členy ČGHSP a další zájemce o rodopis a heraldiku byla
otevřena kancelář a členská knihovna. 23. února 2019 se konal Den otevřených dveří v naší pobočce
v Ústí nad Labem.
Internetové stránky www.genealogie.cz
Webové stránky jsou pravidelně aktualizovány a přináší členům i dalším zájemcům zprávy o dění
v ČGHSP. Pokračujeme v popularizaci genealogie a heraldiky na FB profilu ČGHSP, který přesáhl 3
000 sledujících. V provozu byla facebooková stránka s názvem Kurzy rodopisu, aby si účastníci
kurzu mohli vyměňovat další zkušenosti a vzájemně dále komunikovat. Stránky i profil na Facebooku
spravuje místopředseda Tomáš Krůta. Pro potřeby členů, pro účely kurzů máme předplacen portál
myheritage.cz. Jednak pro samotný portál, jednak pro datové předplatné pro ojedinělé bádání, které
nabízíme členům. Stačí nás oslovit a domluvíme se na kopii dat, která vás zajímají.
Kurzy
Rok 2019 v pořádání kurzů byl asi posledním "normálním" rokem, kdy běželo vše tradičně.
Uskutečnil se základní kurz s 37 účastníky, rozšiřující kurz s 28 účastníky a tři jednodenní kurzy 2. 2.
(31), 13. 4. (30) a 5. 10. 2019 (25 účastníků). Pokračoval i kurz cvičení čtení starého písma, který
probíhá o sobotách a opakoval se 6× v našem sídle v Praze-Stodůlkách. Jeden termín byl s lektorem
Janem Kahudou, ale z časových důvodů ho po zbylé termíny vystřídala nová lektorka paní Petra
Konůpková. Kurz čtení mívá 4 až 8 účastníků, aby bylo možné se všem individuálně věnovat.
Časopis Genealogické a heraldické listy
V roce 2019 se podařilo podle plánu připravit, vytisknout a rozeslat všem členům 4 vydání časopisu.
Každé vydání mělo již tradičně 72 stran. Barevný tisk a velký formát byly přijaty velmi kladně. Celý
rok pokračoval seriál úvodních článků o významnějších osobnostech českého národa a jejich rodech.
Otištěny byly tyto hlavní články:
● Potomci národního buditele Josefa Vratislava šlechtice z Monse (1733–1793) (Martin Kareš)
● Pedagog Otakar Kádner (1870–1936) a jeho rod (Jiřina Kádnerová)
● Od vesnického obuvníka po generála a poradce Tatrovky aneb rod Leopolda Svitáka (1856–1931),
(Jakub Sochor)
● Právník a profesor Karlovy univerzity Josef Stupecký (1848–1907) a jeho rod (Michael Urban)
I v roce 2020 budou otištěny 4 rodopisné články o zajímavých osobnostech našeho národa a jejich
rodech. Nadále vycházely dva dlouholeté heraldické seriály od Stanislava Kasíka o vývoji
komunálních znaků a od Arnošta Drozda „Osobnosti s erby“, v č. 4 vyšel již 42. díl.
Redakční rada se scházela ve složení Ing. Mgr. Martin Slaboch – vedoucí, PhDr. Vladimíra
Hradecká, Ing. Bc. Jan Oulík a Mgr. Jan Kahuda.

Výstavy „Putování za předky“
Výstava Putování za předky navštívila vloni 3 města:
7. 1.–25. 1. 2019 Úřad městské části Prahy 13 ve Stodůlkách, kde sídlíme řadu let
10. 6.–26. 7. 2019 Státní oblastní archiv v Zámrsku
3. 8.–17. 11. 2019 Městské muzeum v Jílovém u Prahy.
Přípravu výstav a besedy zajišťuje dlouhá léta členka výboru paní Helena Voldánová. Poděkování
patří manželům Romanu a Zdence Bláhovým za převozy výstav a spolupráci při instalaci.
Osobní znaky
Během roku 2019 bylo heraldickou komisí odborně posouzeno, schváleno a zaregistrováno 26
nových osobních znaků (č. 332-357). K 31. 12. 2019 bylo u ČGHSP zaregistrováno celkově 357
osobních znaků, jako obvykle v naprosté většině mužů.
Osobní znaky započala ČGHSP registrovat v roce 2000. Odborné posudky vypracovával a
případné úpravy doporučoval náš člen a heraldik Ing. Arnošt Drozd, spolu s heraldiky Karlem
Chobotem a Antonem Malinovským. Zaregistrované znaky i s popisy jsou pro všechny zájemce k
prohlédnutí na našich webových stránkách v sekci Osobní znaky.
Pobočky v Ústí nad Labem a v Táboře
I v roce 2019 pokračovaly v činnosti naše 2 pobočky: Ústí nad Labem (zal. 2014) a v Táboře (zal.
2018).
Předsedou pobočky v Ústí nad Labem je pan Lubomír Nový a místopředsedou Viliam
Leysek. Propagace je na našem webu a na Facebooku s názvem Genealogie Ústí nad Labem. Rok
2019 probíhal v severočeské pobočce standardně, konalo se 10 schůzek, jeden den otevřených dveří,
skvělá přednáška o gruntovních knihách od pana Davida Braného. Na podzim přednášel pan Pavel
Hnízdil o vojenských archivech, přednášku dokončil v lednu 2020. Přednáška p. Hnízdila navazovala
na exkurzi ve Vojenském archivu v Praze (zajistil T. Krůta). Pan Leysek přednášel o porovnání mzdy
a cen v minulosti. Pobočka je otevřena široké veřejnosti, na schůzky chodí mezi 4 a 12 zájemci.
Předsedkyní pobočky v Táboře, založené v červnu 2018, je paní Tereza Dvořáková. Rok
2019 byl rokem bohatým na podnětná setkávání genealogů i zajímavé přednášky s velkou účastí,
která se stále drží na průměru 30 až 40 posluchačů na přednášku. Na účasti se vždy projeví regionální
témata či věhlas přednášejícího. První pololetí byla účast nadprůměrná díky zajímavým tématům i
osobnostem, které je vedly. Setkání s přednáškami se opět držela v prvních útercích v měsících leden
až květen a září až prosinec. Přehled přednášek: Mgr. Jitka a Mgr. Lenka Vandrovcovy s tématem
„Osobnost Karla Thira“ (1856–1931), knihvazačka Jana Gutteková z Českých Budějovic
„Tajemství knih“, Karel Vošta „Židé na Táborsku z pohledu genealogie“, Ing. Olga Kolísková
„Emigrace Čechů do USA v 19. a počátkem 20. století“, Mgr. Václav Černý a Bc. Tereza
Dvořáková „Svobodníci na Táborsku a Králováci na Šumavě“ (přes 60 posluchačů), Mgr. Václav
Černý „Soupisy poddaných – nedoceněný genealogický pramen“, Mgr. Jiří Bumerl „Nové
archeologické výzkumy v Táboře a na Táborsku“ a sestry Vandrovcovy „Manželky
československých prezidentů se vztahem k jižním Čechám.“
Skupina pro využití počítačů v genealogii
Skupina pro využití počítačů v genealogii se setkávala i v posledním roce každé 1. a 3. úterý v měsíci
od 18 hodin v čajovně a kavárně U Božího mlýna v Salmovské ulici č. 15, Praha 2-Nové Město a
snažila se pomáhat členům a dalším zájemcům s využíváním genealogických počítačových programů,
ale i s heraldikou, neboť se zde scházejí také heraldici. Návštěvnost nebyla vysoká a kolísala mezi 2 a
5 členy. Organizátory jsou členové A. F. Malinovský a Pavel Zach.
Středečníky
I v roce 2019 zajišťoval středeční setkání člen správního výboru Pavel Hnízdil za pomoci svého
bratra a člena společnosti Petra Hnízdila. V roce 2019 se uskutečnilo celkem 16 středečních setkání, z
toho 14 přednášek v klubu v Revoluční ulici č. 5 a 2 návštěvy v pražských muzeích. Celková
návštěvnost byla 316 osob, z toho 251 našich členů (79,43 procenta) a 65 hostů (20,57 procenta). V
průměru tedy přišlo na jedno středeční setkání 19,75 osob, což je pro srovnání s rokem 2018
prakticky stejné číslo.
Nejvyšší zájem měla přednáška našeho člena Davida Branného s názvem Patrimonia, kterou
navštívilo 39 osob. Jako druhý v pořadí se umístil Mgr. Vlastimil Stenzl, odborník z pražského
kriminalistického ústavu, s přednáškou o genetice, jehož přednášku navštívilo 34 osob. Jako třetí v

žebříčku se umístila tvůrčí dvojice Pavel Hnízdil a Tomáš Daněk s přednáškou o Barunce Panklové
(Boženě Němcové) č. 2, na níž přišlo 27 osob.
Až pomine nepříznivá situace, způsobená pandemií virové nákazy C 19, doufáme, že se
sejdeme tak jako dříve. V současné chvíli však nelze předvídat, jak se vše bude vyvíjet.
ČGHSP v médiích
Během roku 2019 se o genealogii i o činnosti ČGHSP objevilo několik článků v novinách a
časopisech. Na besedy o hledání předků bývá nejčastěji zvána paní Helena Voldánová, ale zapojují se
i další členové:
19. 3. 2019 Knihovna Nymburk (Jiří Řezníček)
16. 5. 2019 Knihovna J. Drdy Příbram (H. Voldánová)
22. 10. 2019 Knihovna Nymburk (H. Voldánová)
9. 12. 2019 Knihovna Veleň (Pavel Hnízdil)
7. 1. 2019 reportáž místní televize Prahy 13 k zahájení výstavy na radnici a k 50. výročí založení
spolku.
V březnu vystoupil k 50. výročí předseda Martin Slaboch v Českém rozhlase. Přímo v den 50. výročí
založení spolku 5. 3. 2019 vystoupil v ranním vysílání České televize místopředseda Tomáš Krůta.
Letní novinový seriál o rodopisném pátrání v Chebském deníku (H. Voldánová).
Spolupráce s ostatními genealogickými a heraldickými společnostmi
Poslední roky se daří spolupráce s Klubem přátel Pardubicka, kde se schází genealogická skupina.
Organizace pravidelných genealogických schůzek genealogické sekce se ujal náš člen pan Vítězslav
Svoboda z Pardubic, který v roce 2019 zemřel. Pořádají také v prostorách Krajského úřadu v
Pardubicích besedy pro veřejnost, kde v rámci spolupráce přednášejí i naši členové. Většina
mezinárodní spolupráce probíhá jen na úrovni pravidelné výměny časopisů nebo vyřizování dotazů.
Dne 21. září 2017 se stala ČGHSP členem Rady vědeckých společností AV ČR, která sdružuje 85
vědeckých společností.
Vážení členové, z přednesené zprávy vidíte, že naše loňská činnost byla bohatá a pestrá.
Snažili jsem se připomenout půlstoletí naší činnosti, členům i veřejnosti. V březnu byly v Českém
rozhlase i České televizi odvysílány reportáže. K výročí jsme vydali 3 druhy pohlednic (Milan
Mysliveček, Radka Matějková a Jitka Kateřina Trčková), které byly členům s GHL rozeslány,
samolepka 3D se znakem spolku a kapesní kalendáříky na rok 2019.
Je mým přáním, abychom byli na svůj zájmový spolek hrdí a ve svornosti vkročili do druhého
padesátiletí naší činnosti. Děkuji Vám za pozornost.

Zpráva o hospodaření za rok 2019
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. Nejvíce přínosné jsou příjmy z kurzů a prodeje publikací, které pokrývají naše
provozní náklady. Vše tedy závisí na osobních aktivitách členů správního výboru. Byly splněny
daňové povinnosti a kontrolní komise zkontrolovala veškeré účetnictví.
Příjmy:
členské příspěvky
časopis pro organizace
kurzovné
prodej publikací členům
registrace osobních znaků
ostatní
Celkem
Výdaje:
časopis GHL
provoz kurzu
nákup knih do knihovny a k prodeji

451 551 Kč
11 960 Kč
281 000 Kč
134 061 Kč
10 528 Kč
17 909,36 Kč
907 009, 36 Kč

302 141 Kč
110 316 Kč
144 279 Kč

poštovné
nájem a provoz kanceláře
kancelářské potřeby
srážková daň
ostatní
Celkem
Počáteční zůstatek (pokladna, banka)
+ celkové příjmy
výsledek
-celkové výdaje
Konečný zůstatek
Zisk

104 885 Kč
96 309 Kč
10 510 Kč
7 287 Kč
61 037,20 Kč
834 765, 20 Kč
26 824,50 Kč
907 009,36 Kč
933 833,86 Kč
834 765,20 Kč
99 068, 66 Kč
77 244, 16 Kč

Na rezervním fondu (TK Fio banka) bylo k 31. 12. 2019 uloženo 757 660, 63 Kč.
Plán činnosti a rozvoje na rok 2020
 zajistit otevření kanceláře každé třetí pondělí v měsíci od 15 do 19 hodin (kromě státních
svátků a letních měsíců července a srpna)
 zajistit otevření knihovny každé první úterý (od dubna první čtvrtek)
v měsíci od 15 do 19 hod. (kromě státních svátků a měsíců července a srpna)
 pravidelně aktualizovat webové stránky www.genealogie.cz a stránky
na |Facebooku
 registrovat osobní znaky
 podporovat setkávání členů na Úternících (částečně omezeno)
 podporovat činnost poboček (částečně omezeno)
 vydat 4 čísla časopisu Genealogické a heraldické listy
 vydat Soupis knižního fondu spolkové knihovny
 doplňovat knižní fond genealogickou a heraldickou literaturou
 realizovat setkávání členů na Středečníkách (částečně omezeno)
 uskutečnit výstavu „Putování za předky“ (částečně omezeno, bez vernisáže a besedy)
 prezentovat naši Společnost na besedách, přednáškách, seminářích a v médiích (částečně
omezeno)
 uspořádat kurzy – jednodenní, pro začínající, rozšiřující a kurzy čtení (částečně omezeno)
Plán hospodaření na rok 2020
Příjmy:
členské příspěvky
časopis pro organizace
kurzovné
prodej publikací členům
registrace osobních znaků
ostatní
Celkem
Výdaje:
časopis GHL
provoz kurzu
nákup knih do knihovny
poštovné
nájem a provoz kanceláře
ostatní
pobočky (Ústí nad Labem a Tábor)
vydání Soupis knižního fondu

440 000 Kč
40 000 Kč
100 000 Kč
100 000 Kč
10 000 Kč
20 000 Kč
710 000 Kč
400 000 Kč
50 000 Kč
30 000 Kč
100 000 Kč
100 000 Kč
30 000 Kč
10 000 Kč
130 000 Kč
Celkem 850 000 Kč

Vzhledem k mimořádné situaci v ČR (pandemie koronaviru) došlo k omezení spolkové činnosti.
K případné úhradě chybějící částky do rozpočtu na vydání publikace Soupis knižního fondu bude
použita finanční částka uložena v rezervním fondu.
Dále přednesl příspěvek předseda kontrolní komise Ing. Milan Špirakus o kontrole činnosti a
hospodaření ČGHSP za rok 2019.
Návrhová komise ve složení Zdeněk Suda a Miroslav Barnet přečetla Návrh usnesení valné
hromady, který byl odsouhlasen všemi hlasy. Zápis z valné hromady zajistila Helena Voldánová.
Usnesení Valné hromady ČGHSP
1/ Valná hromada schvaluje:
a)
b)
c)
d)

Zprávu Správního výboru o činnosti a hospodaření ČGHSP za rok 2019
Zprávu Kontrolní komise k činnosti a hospodaření SV za rok 2019
Plán práce a rozvoje společnosti pro rok 2020
Plán hospodaření společnosti na rok 2020

2/ Valná hromada ukládá předsedovi a Správnímu výboru společnosti vedle běžných organizačních,
administrativních a finančních činností zajišťovat zejména:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

uspořádat Den otevřených dveří v knihovně a kanceláři
zpřístupnit kancelář společnosti dle stanovených hodin a dnů
zpřístupnit spolkovou knihovnu dle stanovených hodin a dnů
pravidelně aktualizovat webové stránky www.genealogie.cz a stránky
na Facebooku
doplňovat knižní fond knihovny
registrovat osobní znaky
realizovat Středečníky
podporovat setkání členů na Úternících
podporovat činnost poboček
uspořádat kurzy jednodenní, čtení, začínající a rozšiřující
propagovat ČGHSP na výstavách, besedách, přednáškách a v médiích
vydávat 4× ročně členský časopis Genealogické a heraldické listy
uskutečnit výstavu Putování za předky

Všechny aktivity se musí přizpůsobit aktuálním vládním nařízením.
Předseda Martin Slaboch poděkoval na závěr přítomným za účast, velmi ocenil jejich
obětavost pro společnost a ukončil valnou hromadu v 10.35 hodin.

