Zpráva z valné hromady České genealogické
a heraldické společnosti v Praze, z.s., konané 26. března 2022
Martin Slaboch, Helena Voldánová
Vedení videokonference Tomáš Krůta, místopředseda
Po provedení prezence on-line účastníků zahájil valnou hromadu Tomáš Krůta, který nejdříve
informoval o technickém postupu videokonference a způsobu hlasování. Prvně se hlasovalo o
návrhu zapisovatele valné hromady – zvolena Helena Voldánová, dále o návrhové komisi –
zvoleni: předseda Ing. Jiří Klusáček a členové Petr Hnízdil a Miroslav Juráň (všemi hlasy
přítomných). Po odsouhlasení programu valné hromady (všemi hlasy přítomných) přednesl
první zprávu o činnosti společnosti za rok 2021 předseda pan Martin Slaboch. Zprávu o
hospodaření společnosti za rok 2021 přednesla paní Martina Smutná, členka správního výboru
pověřená vedením účetnictví. Dále přednesl zprávu kontrolní komise její předseda pan Milan
Špirakus.

Zpráva o činnosti společnosti za rok 2021 – přednesl předseda Martin
Slaboch
Vážené členky a vážení členové,
zdravím vás opět po roce na valné hromadě, scházíme se podruhé v historii ČGHSP u počítačů
na valné hromadě on-line. Většinu činností našeho spolku ovlivnila v posledních dvou letech
pandemie Covidu, ale obstáli jsme.

Činnost správního výboru
Členové správního výboru se scházeli ke schůzím, zpravidla každé 3 týdny, kromě
prázdninových měsíců července a srpna. Výborové schůze se konaly dle epidemických opatření
buď online, nebo v našem sídle v Praze-Stodůlkách.
Pondělní služby v kanceláři, které bývaly před epidemií zajištěny 1× měsíčně každé 3. pondělí
mezi 15. a 19. hodinou, byly loni dočasně zrušeny.
Počet členů
Během roku 2021 bylo přijato 35 nových členů, 12 našich členů zemřelo. Členství ukončilo 26
členů (někteří dobrovolně, někteří museli být pro nezaplacení členského příspěvku vyloučeni).
Počet individuálních členů se oproti roku 2020 snížil o 3. Celkový počet členů ke konci roku
byl 935. Spolkový časopis odebíralo 113 organizací (jedna byla nově přijata a jedna odběr
ukončila).
Korespondence
Za rok 2021 došlo na adresu společnosti 2 270 (loni téměř stejně 2 244) e-mailových zpráv s
dotazy, přáními, objednávkami knih a přihláškami do našich kurzů. Fyzických dopisů došlo
pouze 54 (loni 73). Na všechny e-mailové zprávy je většinou téhož dne odpovězeno. Na některé

odbornější a složitější dotazy je k vypracování odpovědi potřeba více dní. Poděkování za pomoc
s častými heraldickými dotazy zasluhují naši členové-heraldici Stanislav Kasík, Anton F.
Malinovský, Jan Oulík a Zdeněk Chramosta.
Spolková knihovna
O spolkovou knihovnu se stará paní Jana Faltová. Naše spolková knihovna fungovala v době
„covidové“ v omezené míře. V průběhu roku jsme se řídili pravidly nastavenými Národní
knihovnou ČR. Dne 15. června uspořádal Klub českých turistů pochod v našem okolí a
knihovna byla jedním ze stanovišť, která turisté navštívili. Pochod připravil náš člen a člen
Klubu českých turistů Ing. Miroslav Juráň. Akce se zdařila.
Knihovna byla přístupná dle výše zmíněných omezení 7× za rok. Navštívilo ji 99 čtenářů a
vypůjčili si absenčně 217 knih. Kromě absenčních výpůjček se na místě půjčují knihy a jiné
dokumenty ke studiu a nabízíme kopie požadovaných materiálů.
Knihovna je průběžně doplňována nákupem nových knih s genealogickou a heraldickou
tematikou. Některé časopisy a sborníky získáváme výměnou za náš časopis a část knih darem.
Během roku 2021 bylo zapsáno 243 knih a časopisů. V současné době má knihovna více než
12 tisíc svazků.
Den otevřených dveří
Kvůli epidemiologické situaci se vloni nemohl žádný den otevřených dveří konat. Uvažujeme,
že letos na podzim bychom mohli jeden den otevřených dveří některou sobotu uspořádat.
Internetové stránky www.genealogie.cz a profil na Facebooku
Web genealogie.cz je udržován jako primární informační kanál pro členy o dění ve společnosti.
Připravovaná nová verze stránek je v rozpracování.
Profil ČGHSP na Facebooku – zvýšil se počet sledujících naší skupiny CZgenealogie na 3,7
tisíce, loni byl kolem 3 000. Dáváme tam zajímavé události a zprávy k archivům, rodopisu a
bádání. A pochopitelně všechny zprávy k aktivitám společnosti – kurzy, přednášky, schůzky
atd.
Kurzy
Kurzy v roce 2021 byly také poznamenány covidem. Naučili jsme se ale scházet a vyučovat
on-line. Takže se kurzy konaly téměř jako v běžném roce. Možná by se dalo říci, že kvůli covidu
byl někdy o kurzy menší zájem. Typicky například kurzy čtení, kde mnoho lidí preferuje
prezenční formu kurzu, se konaly většinou online. Rozšiřující kurz byl výhradně online, ale
základní již byl kombinovaně – on-line i prezenčně.
Během roku se tedy konaly tyto kurzy:
6. 2. 2021 – 1denní, účast 19 osob
17. 4. 2021 – 1denní, účast 18 osob
18. 3. – 13. 5. 2021 rozšiřující, 48 osob, počet osob za 2 roky, protože se v roce 2020 nekonal
30. 9. – 9. 12. 2021 základní, 37 osob

Kurzy čtení v termínech 23. 1. (7 osob), 6. 3. (4 osoby), 24. 4. (4 osoby), 19. 6. (6 osob) a 28.
8. (3 osoby).
Kurzy zajišťoval místopředseda Tomáš Krůta ve spolupráci s Helenou Voldánovou.
Časopis Genealogické a heraldické listy
Stejně jako v posledních 15 letech se nám i v roce 2021 podařilo podle plánu připravit,
vytisknout a včas rozeslat všem členům 4 vydání časopisu. Redakční rada se nemohla scházet,
a proto řešila vše potřebné telefonicky a e-mailovou korespondencí. Pracovala ve složení Ing.
Mgr. Martin Slaboch – vedoucí, PhDr. Vladimíra Hradecká, Ing. Bc. Jan Oulík a Mgr. Jan
Kahuda.
Každé vydání celobarevného časopisu mělo již 5. rokem 72 stran. Celý rok pokračoval seriál
úvodních článků o významnějších osobnostech českého národa a jejich rodech. Otištěny byly
tyto hlavní články:
● Rodové kořeny mistra Jindřicha Jindřicha (1876–1967) (Jan Antonín Mager)
● Ema Destinnová (1878–1930) a rod Kittl (Hana Skočková)
● Václav Petr (1835–1879), pražský typograf a redaktor (Tomáš Daněk, Pavel Hnízdil)
● Český architekt Antonín Balšánek – k výročí 100 let od jeho smrti (Vladimír Jakub Mrvík)
Je pravděpodobné, že i v roce 2022 se podaří získat 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 50. díl).
Výstavy „Putování za předky“
Výstava Putování za předky se loni kvůli covidu nekonala. Z důvodu omezení nebo uzavření
knihoven a muzeí nebyla dohodnuta žádná beseda. Přípravu výstav a besedy na nich zajišťuje
členka správního výboru paní Helena Voldánová.
Osobní znaky
Za rok 2021 bylo heraldickou komisí ČGHSP odborně posouzeno, schváleno a zaregistrováno
26 nových osobních znaků (č. 382–406). K 31. 12. 2021 bylo u ČGHSP zaregistrováno celkově
407 osobních znaků.
Odborné posudky vypracovával a případné úpravy doporučoval náš člen a heraldik Ing. Arnošt
Drozd, spolu s heraldiky Karlem Chobotem a Antonem F. Malinovským. První osobní znak byl
u ČGHSP registrován 31. října 2001. Všechny 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
V současné době máme 2 pobočky: v Ústí nad Labem (zal. 2014) a v Táboře (zal. 2018).
Zpráva o činnosti ČGHSP – pobočka Tábor (2021)
Loni pobočka v Táboře žádnou činnost nevyvíjela. Doufáme, že se život v ČR brzy vrátí do
nějakého normálu a zase se budeme moci scházet.

Bc. Tereza Dvořáková, předsedkyně pobočky ČGHSP, Tábor

Zpráva z pobočky ČGHSP v Ústí nad Labem
Pobočka uspořádala několik videopřednášek a obsáhlá zpráva o činnosti severočeské pobočky
vyšla v minulém vydání Genealogických a heraldických listů.
Se zlepšením situace s koronavirem bychom mohli obnovit osobní setkávání, třeba i
formou tematických výletů.
Ing. Lubomír Nový, předseda ústecké pobočky ČGHSP
Skupina pro využití počítačů v genealogii
Skupina pro využití počítačů v genealogii se scházívala v posledních letech každé 1. a 3. úterý
v měsíci od 18 hodin v čajovně a kavárně U Božího mlýna v Salmovské ul. 15, Praha 2 – Nové
Město a snažila se pomáhat členům a dalším zájemcům s využíváním genealogických
programů, převážně BK6 a novějších verzí, a také s heraldikou. Loni, v době koronaviru, se
setkání nekonala. Organizátory byli a snad zase budou členové Anton F. Malinovský a Pavel
T. Zach.
Středečníky
S příchodem dalších vln pandemie Covid-19 jsme byli nuceni změnit způsob našeho
periodického setkávání. Setkání bylo v loňském roce stejně jako v letech minulých 16, z toho
13 přednášek on-line a tři vlastivědné vycházky. Přednášky a vycházky organizoval a z velké
části i připravoval Pavel Hnízdil se svým týmem. Je nutno poděkovat zejména Tomáši Daňkovi,
který ač není naším členem, ochotně se angažuje na přednáškách a článcích do časopisů.
Díky místopředsedovi Tomáši Krůtovi jsme zaběhli systém video-konferencí v programu
TEAMS, který bude pro nás řešením možná ještě v časech budoucích.
Sečteme-li na vycházkách zúčastněné osoby a monitory přihlášené on-line, dostaneme přesný
součet nepřesných čísel, a to 382. V průměru je to 23,8 osoby na jedno setkání, jenže za každým
monitorem mohou být dva i více sledujících. Nedokážeme to rozlišit, stejně jako to, kolik z
toho bylo našich členů a kolik hostů. Takže můžeme jen konstatovat, že zájem o naše setkávání
je slušný a účast je vyšší, než tomu bývalo v dobách, kdy jsme se setkávali v Praze v Revoluční
ulici. Logicky, protože pro zaměstnané a vzdálené členy i příznivce je pohodlnější sledovat
pořad doma, jako v televizi, navíc naše programy lze archivovat a umístit na web, takže si je
může pustit i ten, kdo relaci nestihl.
Doufáme, že jsme vám trochu zpříjemnili čas v dobách kulminující pandemie, zákazů a
omezení. S nástupem jara vás budeme častěji zvát do přírody, abychom dohnali deficit
slunečního svitu a osobních setkání.
6. ledna Lán, tolar a hladomor. (Tomáš Daněk) 45 sledujících
27. ledna Svatá Ludmila. (Tomáš Daněk) 25 sledujících
17. února Zločin a trest v Království českém. (Tomáš Daněk) 27 sledujících

17. března Volná diskuse. (Pavel Hnízdil) 18 sledujících
31. března Grafologie. (paní Leitnerová) 19 sledujících
7. dubna Archeogenetika. (RNDr. Daniel Vaněk) 50 sledujících
28. dubna Archivní prameny z pera vrchnostenských písařů (Pavel Hnízdil) 23 sledujících
2. června Dějiny regionu zvaného Terra Felix. (Zdeněk Chramosta) 14 sledujících
9. června Vltavan 150. výročí. (Pavel Hnízdil a Tomáš Daněk) 12 sledujících
23. června O kronikách obecních, rodinných a jiných. (Jan Stach) 27 sledujících
11. září Návštěva hradiště Budeč. (Pavel Hnízdil – Tomáš Daněk) 20 osob.
22. září Genetika a příjmení. (Mgr. Vlastimil Stenzl) 24 sledujících
9. října Návštěva Vyšehradu. (Pavel Hnízdil – Tomáš Daněk) 14 osob
6. listopadu Návštěva Levého Hradce (Pavel Hnízdil) 30 osob
10. listopadu Antonín Dvořák 1. díl. (Petr a Pavel Hnízdilovi) 16 sledujících
8. prosince Militaria a rodopis 1. díl (Pavel Hnízdil, Petr Hnízdil, Tomáš Daněk, Zdeněk
Chramosta) 18 sledujících
Novinka pro členy – při on-line besedách (Středečník nebo schůzka pobočky Ústí n. L.) byla
vytvořena nahrávka besedy a umístěna ke stažení na našem webu.
ČGHSP v médiích
Článků o genealogii nevyšlo tolik jako v letech předešlých. Helena Voldánová poskytla
rozhovor o tvorbě rodokmenů pro časopis Mladý svět (20. 8. 2021) a elektronický časopis
Podnikatel (29. 7. 2021)
Spolupráce s ostatními genealogickými a heraldickými společnostmi
Spolupráce s podobně zaměřenými spolky u nás i v zahraničí probíhala pouze na úrovni
výměny časopisů, případně vyřizování dotazů. Dne 21. září 2017 se stala ČGHSP členem Rady
vědeckých společností AV ČR, která sdružuje 85 vědeckých společností.
Dne 25. října se předseda Martin Slaboch zúčastnil na zámku v Třeboni valné hromady
Historického spolku Schwarzenberg, se kterým si již přes 30 let vyměňujeme časopis.

Myslím, že ze zprávy o činnosti je zřejmé, že se nám loni činnost, i přes velká karanténní
omezení, dařila. Všechny naše hlavní předkoronavirové činnosti se nám podařilo zachovat,
pouze Středečníky a kurzy musely přejít na online provoz.
Děkuji vám všem, kteří máte náš spolek rádi, což prokazujete i dnešním připojením online.
Poděkovat chci také za slova podpory, která nám mnozí píšete či telefonujete a jimiž nás
povzbuzujete. Děkuji členům správního výboru, kteří pro spolek pracovali po celý rok ve svém
volném čase. Zvláště chci poděkovat členům kontrolního výboru, jehož práce není tak viditelná,
ale je nutná a důležitá.

Věřím, že i rok 2022 bude pro ČGHSP úspěšným a členové budou spokojeni.

Zpráva o hospodaření společnosti za rok 2021 – přednesla Martina Smutná,
členka správního výboru pověřená vedením účetnictví
Plánovaný rozpočet naší společnosti je tvořen vždy jako vyrovnaný. V rozpočtu se vždy
snažíme, aby zůstala částka na pokrytí hlavních provozních nákladů. Částka na termínovaném
vkladu tvoří rezervní fond. Přínosnými příjmy jsou příjmy z kurzů a prodeje publikací, které
pokrývají naše provozní náklady. Vše tedy závisí na osobních aktivitách členů správního
výboru, které i v tomto roce byly velmi omezené. Správní výbor splnil daňové povinnosti a
kontrolní komise zkontrolovala veškeré účetnictví.
Příjmy:
členské příspěvky
časopis pro organizace
prodej publikací členům
kurzovné
registrace osobních znaků
ostatní
Celkem

417 515,94 Kč
36 704,00 Kč
118 050,00 Kč
300 035,98 Kč
11 000,00 Kč
43 402,00 Kč
926 707,92 Kč

Výdaje:
spolkový časopis GHL (vydání a rozeslání)
provoz kurzu
nákup knih do knihovny
nákup knih k prodeji
poštovné
nájem a provoz kanceláře
kancelářské potřeby
srážková daň
kurzovné vratky
ostatní
Celkem

451 778,80 Kč
58 119,00 Kč
10 294,00 Kč
21 895,00 Kč
31 376,00 Kč
92 610,00 Kč
18 123,00 Kč
5 273,00 Kč
1 950,00 Kč
228 153,91 Kč
919 572,71 Kč

Počáteční zůstatek (pokladna, banky)
+ celkové příjmy
výsledek
– celkové výdaje
Konečný zůstatek

63 160,56 Kč
926 707,92 Kč
989 868,48 Kč
919 572,71 Kč
70 295,77 Kč

Na rezervním fondu (termínovaný vklad Fio banka) k 31. 12. 2021 bylo uloženo 100 000 Kč a
konečný zůstatek činil 862 972,42 Kč.

Zpráva kontrolní komise – přednesl její předseda Ing. Milan Špirakus

V roce 2021 pracovala kontrolní komise v tomto složení: členky komise paní Pavla Říhová,
paní Zdeňka Bláhová a předseda komise Ing. Milan Špirakus. Kontrolní komise se scházela v
sídle společnosti a prováděla kontrolu hospodářské činnosti.
Činnost Správního výboru ČGHSP
Předseda kontrolní komise se pravidelně účastnil schůzí správního výboru. Schůze se konaly
pravidelně každé tři týdny mimo období letních prázdnin.

Stav hospodaření
Kontrola finančního hospodaření byla prováděna kontrolou pokladního deníku a související
kontrolou dokladů k pokladnímu deníku.
Stav pokladny: k 1. 1. 2021 …... 20 083 Kč
k 31. 12. 2021 ….. 14 144 Kč
Přes bankovní ústav se hradily faktury za tisk GHL, za odesílání GHL členům společnosti
prostřednictvím distribuční firmy, faktury za nájem kanceláře, telefonní poplatky atd. Z běžné
pokladní hotovosti se proplácejí nákupy knih, běžná vydání za kancelářské potřeby, odměny za
přednášky na kurzech pro genealogy, za dopravu apod.
Celkové příjmy Společnosti za kalendářní rok 2021 od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 činily částku
926.707 Kč. Počáteční zůstatek převedený z roku 2020 v pokladně činil 20 083 Kč a na běžném
účtu u FIO banka činil 43 077 Kč, to je celkem 63 160 Kč. Celková částka k disposici pro rok
2021 byla 989 867 Kč. Celkové výdaje činily částku 919 572 Kč. Hospodářský výsledek za rok
2021 skončil přebytkem v částce ...70 295 Kč.
Stav financí Společnosti na účtech k 31. 12. 2021 činil: na termínovaném vkladu u FIO banka
částka 862 972 Kč, na běžném účtu u FIO banka částka 56 151 Kč a v pokladně Společnosti
byla částka …14 144 Kč, které se převádějí do roku 2022.
Stav pokladny ke 31. 12. 2021 a stav na účtech Společnosti souhlasí se stavem uvedeným v
účetních dokladech.

Stav majetku
Celková hodnota movitého majetku se proti roku 2020 navýšila nákupem nového nábytku.
Celková hodnota movitého majetku k 1. 1. 2021 činila částku 295 035 Kč, k 31. 12. 2021 činila
303 942 Kč. Majetek je umístěn v kanceláři Společnosti ve Fantově ulici číslo 1784 v Praze 5Stodůlkách. Jednotlivé předměty jsou označeny nápisem ČHGSP a číslem uvedeným v Soupisu
majetku.
Nemovitý majetek Společnost nevlastní.
Druhou částí movitého majetku je knihovní fond Společnosti. Celková hodnota k 1. 1. 2021
činila částku 661 191 Kč. Na nákup knih do knihovny byla v roce 2021 vynaložena částka
10.294 Kč. Celková hodnota fondu k 31. 12. 2021 činila částku 671 485 Kč. V této částce není
obsažena hodnota rodopisných prací, věnovaných našimi členy do knihovny Společnosti.

Třetí částí movitého majetku jsou publikace určené k prodeji. Rozdělujeme je na dvě skupiny.
První skupina jsou publikace vydané Společností jako učební pomůcky pro účastníky kurzů pro
začínající a pro pokročilé rodopisce. Jsou to: Učebnice čtení starých textů, Učebnice pro
začínající rodopisce, Latinsko-český slovník pro genealogy. Celkový prodej těchto publikací
činil za rok 2021: 371 ks, na skladě zůstalo: 2 739 ks. Druhá skupina jsou publikace vydané
jinými společnostmi. Jsou to: Genetická genealogie, Naše příjmení, Úplný místopisný slovník,
Popis království českého. Celkový prodej těchto publikací činil za rok 2021 27 ks, na skladě
zůstalo 61 ks. Nákupní cena publikací na skladě k 31. 12. 2021 činila částku 260 641 Kč.
Závěr
Kontrolní komise děkuje správnímu výboru za spolupráci a na základě svých zjištění
doporučuje valné hromadě vyjádřit souhlas s činností správního výboru, finančním
hospodařením v roce 2021 a s ostatními aktivitami.

Diskuse
V první diskusi vystoupil pan místopředseda Tomáš Krůta s příspěvkem, že jsme pro spolek
získali bezplatnou licenci pro využití Microsoft Teams pro neziskové organizace a spolky.
Dále nabídl členům účast na pravidelném setkání účastníků kurzů v restauraci Sabroso v ulici
Nad Primaskou v Praze 10 - Strašnicích.
Správní výbor navrhl udělení uznání za práci dlouholeté člence správního výboru a pokladní
paní Marcele Černé (odsouhlaseno 24 hlasy, nikdo nebyl proti).

Plán činnosti a rozvoje na rok 2022
✓ 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 každý první čtvrtek v měsíci 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
✓ podporovat činnost poboček (videokonference)
✓ vydat 4 čísla časopisu Genealogické a heraldické listy
✓ doplňovat knižní fond genealogickou a heraldickou literaturou
✓ realizovat setkávání členů na Středečnících (videokonference a výlety)

✓ uskutečnit výstavu „Putování za předky“
✓ prezentovat naši Společnost na besedách, přednáškách, seminářích a v médiích
✓ uspořádat kurzy: jednodenní, začínající a rozšiřující a kurzy čtení
(videokonference)
Všechny činnosti budou realizovány podle aktuální epidemiologické situace a vládních
nařízení.
Plán hospodaření na rok 2022
Příjmy:
členské příspěvky
časopis pro organizace
kurzovné
prodej publikací členům
registrace osobních znaků
ostatní
Celkem

Výdaje:
časopis GHL (vydání a rozeslání)
provoz kurzu
nákup knih do knihovny
poštovné
nájem a provoz kanceláře
ostatní
pobočky (Ústí n. L. a Tábor)
srážková daň
Celkem

420 000 Kč
35 000 Kč
250 000 Kč
100 000 Kč
10 000 Kč
40 000 Kč
855 000 Kč

500 000 Kč
100 000 Kč
50 000 Kč
40 000 Kč
100 000 Kč
50 000 Kč
10 000 Kč
5 000 Kč
855 000 Kč

Rezervní fond na termínovaném účtu Fio banky bude činit částku 862 972,42 Kč a připsané
úroky za rok 2022.
V závěrečné diskusi vystoupili:
1. Pan Lubomír Nový (předseda pobočky v Ústí nad Labem), který hledá přednášejícího pro
téma: bádání na území Polska.
2. Pan Tomáš Krůta připomněl, že všechny přednášky jsou nahrávány a připraveny na našich
stránkách ke stažení a prohlížení.
3. Pan předseda Martin Slaboch navrhl, aby byla zvýšena platba členského příspěvku pro
zahraniční členy, jelikož se velmi navýšilo poštovné (cena za zaslání časopisu po Evropě je 142
Kč). Tyto členy kontaktoval a vysvětlil jim tuto změnu. Návrh je zvýšení ze 600 Kč na 800 Kč
s účinností od 1. 1. 2023 (odsouhlaseno 25 hlasy, nikdo nebyl proti).
4. Paní Váňová se k tomuto vyjádřila, že ráda pošle dobrovolně více peněz.

Usnesení Valné hromady ČGHSP ze dne 26. 3. 2022
1/ Valná hromada schvaluje:
a) Zprávu správního výboru o činnosti a hospodaření ČGHSP za rok 2021
b) Zprávu kontrolní komise k činnosti a hospodaření SV za rok 2021
c) Udělení uznání za práci ve společnosti pro paní Marcelu Černou, členku správního
výboru a pokladní, za dlouholetou práci pokladní
d) Plán práce a rozvoje společnosti pro rok 2022
e) Rozpočet společnosti na rok 2022
f) Změnu výše členského příspěvku pro zahraniční členy od 1. 1. 2023 na 800 Kč.
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.

Předseda návrhové komise Ing. Jiří Klusáček přednesl závěrečné usnesení valné hromady, které
bylo on-line odsouhlaseno 22 hlasy, 0 proti.
Valná hromada byla ukončena v 11.11 hodin. Pan Tomáš Krůta a pan Martin Slaboch
poděkovali všem za účast a popřáli hodně zdraví a úspěchů.
Po ukončení valné hromady bylo ještě diskutováno o plánu výstav a besed, zveřejnění termínů
schůzek v restauraci na webu, zda znovu obnovit osobní setkání v místnosti v Revoluční ulici,
Praha 1. Připravované besedy on-line mají větší účast a jsou přístupné mimopražským členům,
z druhé strany nám chybí osobní setkání. Přednášející pan prof. Čechura nám nabídl další

přednášku, pro kterou bychom mohli sehnat větší přednáškový sál (městská knihovna, sál
teologické fakulty).
Valná hromada ČGHSP 26. března 2022 byla nejkratší v dějinách (trvala od 10.00 do 11.11
hod.) a byla také s nejnižší účastí (on-line 27 účastníků a 5 v sídle ČGHSP: Martin Slaboch,
Tomáš Krůta, Martina Smutná, Ing. Milan Špirakus, Pavel Hnízdil).
Účastníci valné hromady v sobotu 26. března 2022:
V sídle společnosti:
předseda Martin Slaboch, Úhonice (členské číslo 787), místopředseda Tomáš Krůta, Praha
(1379), členové správního výboru Pavel Hnízdil, Praha (120) a Martina Smutná, Praha
(2354), předseda kontrolní komise Ing. Milan Špirakus, Praha (451)
On-line:
Helena Voldánová, členka správního výboru, Libochovice (1092), Milan Morava, Žirovnice
(993), Zdeněk Kodeda, Praha (2273), Helena Bělohradská, Praha (2194), Ing. Jiří Klusáček,
Praha (188), Ing. Miroslav Juráň, Praha (1541), Petr Hnízdil, Praha (121), Vladislava
Vojáková, Praha (2032), Marie Maryšková, Nová Ves (1962), Jiří Řezníček, Praha (1135),
Jakub Sochor, Hradiště u Blovic (2329), Pavla Říhová, členka kontrolní komise, Praha
(1298), Ing. Zbyněk Knop, Praha (1815), Zdenka Bláhová, členka kontrolní komise, Praha
(1932), Roman Bláha, člen správního výboru, Praha (1671), Ing. Bc. Petra Košuličová,
Šardice (1801), Mgr. Jana Faltová, členka správního výboru, Stará Boleslav (2112), Aleš
Minařík, Praha (2333), Alena Mykisková, Praha (1710), Miloslava Kucková (2432), Ing.
Lubomír Nový, Nové Kopisty, předseda pobočky Ústí nad Labem (1653), Bc. Jarmila
Váňová, Praha (2348), Petr Sluka, Praha (900), Petr Pozděna, Praha (1699), Mgr. Pavol
Vlček, Čadca, Slovensko (2409), Ing. Miroslav Barnet, Praha (11) a Jan Slaboch, Úhonice
(2197).

