Zpráva z Valné hromady ČGHSP
Helena Voldánová, Tomáš Krůta

Dne 22. dubna 2006 se uskutečnila Valná hromada ČGHSP. Jejího vedení se ujala z pověření
Správního výboru pí.Filomena Jičínská, která srdečně přivítala 56 přítomných členů v sále
farního úřadu Českobratrské církve evangelické v Praze na Vinohradech.
Dále předložila ke schválení návrh programu VH doplněný o dva nové body - úprava
členských příspěvků na rok 2007 a doplňující volba SV aklamací, což bylo schváleno všemi
hlasy přítomných členů. Následně předložila návrh na volbu zapisovatelky pí.Heleny
Voldánové, předsedy návrhové komise p.Miloše Neumana a členy komise pp.Vladimíra
Náprstka a Bohuslava Sloupa, předsedu volební kopise p.Pavla Hnízdila a členy komise
pp.Rudolfa Jandu a Jiřího Kratochvíla. Návrhy byly hlasy všech přítomných odsouhlaseny.
Zprávu a činnosti za rok 2005, kterou představujeme v plném znění, přednesl její předseda
p.Jan Podhola

Vážené dámy, vážení pánové, vážení hosté,
scházíme se opět po více jak roce na Valné hromadě České genealogické a heraldické
společnosti, abychom se seznámili s její činností a hospodařením za uplynulý rok 2005. Ještě
než začnu se svou zprávou, dovolte, abych poděkoval již tradiční skupince naších členů, kteří
nám jako každý rok popřáli mnoho zdraví a vše nejlepší v novém roce.
Na loňské Valné hromadě byl zvolen na tříleté funkční období nový správní výbor
společnosti. Již nemožnost samotného sestavení kompletní kandidátky i následný průběh
volby signalizovaly, že nově zvolený SV nebude mít lehkou pozici. Ukázalo se to již na první
schůzi kritickými připomínkami některých členů na adresu předsedy v záležitosti
připraveného 2. setkání genealogů a heraldiků i na následné schůzi při obsazování
jednotlivých funkcí. Pochopitelně vzniklo určité rozladění, které se projevilo na činnosti, resp.
nečinnosti v některých oblastech jak vyplyne i z následujícího přehledu.
Správní výbor se scházel v I.pololetí ve dvoutýdenních a od II.pololetí ve třítýdenních
intervalech (kromě letních měsíců) a projednával, řešil a snažil se zabezpečovat činnosti
nezbytné pro chod společnosti. Na základě sestaveného plánu tak projednával rozličné
spektrum úkolů, průběžně se seznamoval s jejich zabezpečováním a plněním a reagoval na
aktuální potřeby.
Stejně jako v minulých letech byla prvořadá pozornost věnována členské evidenci a
kontrole úhrad členských příspěvků, neboť jak každoročně zdůrazňuji, ty tvoří rozhodující
část příjmů zajišťujících a umožňujících činnost společnosti. Zde bylo opět důsledně
postupováno v nastoupeném směru. Bohužel stejně každoročně opakovaný a zde kritizovaný
nešvar - neuhrazení členských příspěvků ve stanoveném termínu se opakoval i v loňském roce
a stává se tak evergreenem výročních zprav na Valných hromadách i součástí Zpráv ze
společnosti v Genealogických a heraldických listech. Z celkového počtu 734 individuálních
členů jich členský příspěvek neuhradilo 83, což je počet srovnatelný s předchozími lety a
teprve po zaslání upomínek jich 40 zaplatilo a 4 platby byly dohledány. Zbývajícím 39 bylo v
souladu se Stanovami zrušeno členství.

Soustavně prováděná kontrola úhrad členských příspěvků a její závěry přinášejí
pochopitelně změnu do skladby členské základny. V loňském roce tak v souvislosti se
zmiňovaným ukončením členství pro neplacení členských příspěvků došlo k úbytku členů,
který nenahradil ani příliv nových členů. S přirozeným úbytkem 15 členů (úmrtí, ukončilo pro
vysoký věk či zdravotní stav) tak při loňském přírůstku 23 nových členů byl stav členské
základny ke konci roku 2005 následující: z celkového počtu 1523 evidenčních čísel u
individuálního členství bylo 734 individuálních členů, z toho 3 zakládající, 11 čestných, 4
zemřelí, 11 ukončilo členství a 39 členství ukončeno, tedy 680 členů, tj. o 21 členů méně než
v předchozím roce, které bychom mohli nazvat „aktivními“. U organizací bylo evidováno 85
organizací, z nichž byly 4 pro povinné výtisky a 9 pro výměnu publikací. U nově přijatých
členů oproti předchozím letům již jednoznačně nepřevládá nižší věk, ale celé věkové
spektrum, zatím co tématicky přetrvává zájem o občanskou genealogii, všeobecně historický a
vlastivědný.
Stále živý zájem o genealogii a heraldiku se projevuje především v korespondenci. Za
loňský rok bylo evidováno 280 číselných jednotek doručených poštou, což je oproti
předchozímu roku
pokles o 59%, ale přeliv nastal do korespondence v elektronické poště, který činil 635
jednotek což představuje nárůst o 16%. Jen pro představu, pominu-li letní měsíce, kdy je
kancelář společnosti uzavřena a volné Podle typů se jedná u korespondence prostřednictvím
pošty především o administrativně-organizační a právní záležitosti jako jsou výpisy z banky,
přihlášky do společnosti a kurzů, korespondence s institucemi; u pošty elektronické
především různé dotazy a objednávky publikací. Přestože funkce jednatele není obsazena
(původně doporučený a kooptovaný člen po dvou měsících rezignoval) a funkci zastává
předseda, je převážná část korespondence vyřizována maximálně do 21 dnů (interval mezi
jednotlivými zasedáními SV) pokud se nejedná o administrativně-organizační korespondenci
vztahující se k společnosti či speciální (odborné) dotazy vyžadující časově náročná šetření.
V oblasti zahraniční korespondence se jedná především o žádosti k vyhledání údajů některých
předků a identifikace erbů, které jsou předávány k vyřízení převážně externím
spolupracovníkům.
S vyřizováním administrativní agendy souvisí i pravidelné ukládání písemných materiálů
(korespondence, účetních dokladů, podkladů k různým aktivitám, apod.) do archivu
společnosti, případně jejich skartace.
Zájem o genealogii a heraldiku projevující se v korespondenci se projevil i v účasti na
kurzech rodopisců pořádaných Společností. V loňském roce se uskutečnily dva, 12. kurz pro
pokročilé genealogy v době od ledna do dubna a 32. kurz pro začínající genealogy v době od
září do prosince. Kurz pro pokročilé genealogy se uskutečnil opět po dvou letech od kurzu
předcházejícího. Hlavním důvodem zvětšení časového odstupu mezi kurzy byly otázky
ekonomické. Podmínkou pro uskutečnění však byla i intenzivní náborová kampaň mezi
členstvem a hlavně mezi účastníky předcházejících kurzů pro začínající rodopisce. Protože se
to povedlo, je možné toto rozhodnutí považovat za správné. Absolutorium získalo 40
účastníků, z toho 22 s účastí stoprocentní. Tak velký počet posluchačů a vysokou účast na
vyučování dosud žádný kurz pro pokročilé neměl.
Cílem výuky bylo právě tak jako v roce 2003 rozšířit účastníkům rozhled v oblasti historie,
pomocných věd historických i reálií života našich předků a při tom je naučit samostatně
odhalovat další zdroje informací. Program sestávající z osmnácti přednášek a dvou

konzultačních a informačních hodin byl co do náplně splněn. Účelem konzultačních a
informačních hodin bylo zodpovědět dotazy posluchačů k probírané látce a informovat je o
poslání a struktuře ČGHS s cílem získat je pro některou z forem spolupráce. Kvalitní
lektorský sbor, obohacený o jednoho člena z řad účastníků kurzu, dobrá úroveň přednášek i
aktivní přístup posluchačů spolu s celkovou atmosférou kurzu byly příčinou toho, že se
úroveň kurzu významně přiblížila úrovni vysokoškolské, jak bylo mj. i záměrem. Učební
texty připravené k vydání formou sborníku dostal každý účastník kurzu na kompaktním disku.
V poslední vyučovací hodině bylo provedeno hodnocení kurzu a rozdána osvědčení. Příští
kurz pro pokročilé genealogy se bude konat v prvním čtvrtletí roku 2007.
Kurz pro začínající rodopisce a kronikáře, který proběh na podzim, měl učební program,
sbor přednášejících i celkové uspořádání v podstatě stejné od předcházejícího roku. Také
počet zájemců byl zhruba stejný, zčásti také zásluhou sdělovacích prostředků, které po mnoha
letech poprvé na naši prosbu o publicitu rozpoutaly širokou popularizační kampaň pro
studium rodopisu, bohužel až po zahájení našeho kurzu, takže během druhého a třetího večera
stoupl počet posluchačů o deset. Do kurzu se přihlásilo 38 osob, z nichž 36 absolvovalo.
Třináct účastníků vykázalo stoprocentní účast na vyučování. Zajímavý jev se ukázal v
početním poměru mužů a žen: přesně 1 : 1. Věkové rozložení účastníků bylo od osmnácti do
osmdesáti let, s určitou nevýrazně zvýšenou četností mezi 50 až 60 lety věku. Co do vzdělání
se opět potvrdil v posledních letech běžný poměr 1 : 1 u středoškolsky a vysokoškolsky
vzdělaných posluchačů. Čtrnáct
účastníků dojíždělo z míst mimo Prahu, z nichž za nejvzdálenější je možné považovat
Prostějov, Hostinné, Novou Paku, Žatec atp. To potvrzuje jev pozorovaný již v posledních
letech,, že totiž zájem o naše kurzy je v oblasti středních Čech značně nasycen. Došlo
k částečnému omlazení lektorského sboru tím, že námět "využití osobního počítače v
genealogii" převzal pan Tomáš Krůta. Učební plán byl co do úrovně i počtu přednášek splněn.
V průběhu kurzu byl zahájen prodej nově vydaného Sborníku učebních textů, který poslouží
nejen jako učebnice,. ale také jako studijní příručka všech kategorií zájemců o rodopis. V
rámci přednášky "O rodinné a rodové kronice" byla i letos uspořádána výstavka kronik
zpestřená vystoupeními několika kronikářů. Učební plán byl co do úrovně i počtu přednášek
splněn. Kladné ocenění při závěrečném hodnocení kurzu získali lektoři Dr. Starý, Ing Stara,
Dr. Podhola a Mgr. Kahuda. Exkurze do archivů se staly něčím jako logickým přídavkem
kurzu, ale nikdy nebyly jeho součástí. Letos se uskutečnila pouze jedna, a to laskavostí
Státního oblastního archivu Praha, jmenovitě paní doktorky Hradecké. Vedení Společnosti
pro příště připraví formu a obsah exkurzí v souladu s náplní kurzu a s předpisy a možnostmi
archivů.
Jako jsou nezastupitelnou složkou pro začínající genealogy zmiňované kurzy, byla pro
stávající členy Společnosti možnost účasti na tzv. středečníčcích v Revoluční ulici. Bohužel
přes snahu po jejich zajištění se nenašel mezi členy ochotný zájemce, který by se ujmul jejich
organizace a tak se jako v předminulém, tak i v minulém roce neuskutečnily.
Možnost, jakou mají pražští členové, kteří tvoří přes 50% členské základny, není dostupná
mimopražským členům, stejně jako kurzy i když v jejich návštěvnosti pokračuje již
zmiňovaný a několik let existující trend - výrazná účast mimopražských posluchači. SV
společnosti, veden snahou zajistit naplňování činnosti a cílů společnosti a umožnit zapojení co
nejširší členské základny zřizoval v místech s největší koncentrací členů tzv. pobočky. Z
minulých let však přetrvávají pouze pobočky v Pardubicích, Plzni a Příbrami, jejichž

existence závisela a závisí na aktivním přístupu několika místních nadšenců. Činnost
uvedených poboček byla v hodnoceném období na různém stupni aktivity a odvíjela se vždy
od lokálních možností. Správní výbor již delší dobu na internetových stránkách společnosti
orientuje případné nové zájemce o genealogii a heraldiku z regionů právě na činnost těchto
poboček. Zde ale nenalézá dosti často potřebné pochopení, že k této službě potřebuje aktuální
a pravdivé informace o jejich činnosti. Při jakékoliv změně v činnosti pobočky dochází ke
snižování věrohodnosti uveřejněných informací a tím i k důvěryhodnosti celé společnosti.
Stejně tak stále nemáme zpětnou vazbu o tom, zda se zveřejnění činnosti poboček na
internetových stránkách nějakým způsobem odráží na růstu a práci jejich členů.
Kromě výukové a přednáškové činnosti plní vzdělávací a informační oblast členské
základny vydávaný časopis GHL. Ačkoliv se bezesporu podařilo v předchozích letech splnit
vytčený cíl co do vnější i vnitřní atraktivity časopisu, přetrval v i loňském roce často
kritizovaný nedostatek - termín vydání, i když velký časový skluz se podařilo výrazně zkrátit.
Včasné vydávání je tak nadále podmíněno nedostatkem kvalitních článků, které by nebylo
třeba upravovat jak odborně, tak stylisticky a gramaticky, tím i nedostatečný předstih pro
přípravu a nakonec i nemožnost získávat podklady v elektronické podobě, což následně
vyžaduje zdlouhavé přepisování. S korekcí článků pak souvisí i časté nepochopení a neochota
autorů přistoupit na doporučené úpravy. Na druhé straně se podařilo zpestřit někdy
kritizovanou monotematičnost časopisu, zvětšit počet stránek a oslovit zcela nové autory. S
již zmiňovaným poklesem členské základny pak byl snížen počet výtisků jednotlivých čísel
časopisu z 1.000 kusů na 900.
Do publikační činnosti, mimo vydávaný časopis, spadá i vydávání publikací. V loňském
roce byl na podzim vydán Sborník učebních textů pro začínající rodopisce, který svým
obsahem navádí začínajícího badatele na cestu rodopisné práce. Bohužel v rámci společnosti
o něj projevilo zájem minimum členů, snad proto že své první krůčky v rodopisné práci již
mají dávno za sebou a získávání dalších informací pokládají za zbytečné; stejně tak malý
zájem však projevili posluchači kurzu pro začínající rodopisce i mnou nazývaní tzv. divocí
badatele. Neočekávaně tak projevili potěšující zájem rodopisní badatelé z Moravy.
Připravované vydání Latinsko-českého slovníku se neuskutečnilo z finančních důvodů,
především však z nutnosti zajišťovat jiné aktuálnější potřeby společnosti (např.
korespondenci, ad.).
Jako byla do Genealogických a heraldických listů zařazena rubrika informující členy o
činnosti Společnosti, je další informovanost, zejména široké veřejnosti, realizována na
vlastních internetových stránkách. Stránky plní především účel propagační, zviditelňují
Společnost a poskytují základní informace pro potenciální nové členy. Jejich „návštěvník“
zde nalezne základní fakta o Společnosti, zprávy o činnosti, anotace GHL, registrované
osobní erby, výstavy, program kurzů, včetně odkazů na příbuzné stránky jako Genealogické a
heraldické společnosti v ČR a Evropě, stránky Archivní správy, muzeí, knihoven ad. Stránky,
aktualizované i několikrát měsíčně, zejména v návaznosti na schůze SV a jejich závěry, jsou
koncipovány tak, aby vyhověly možnostem hardwarového a softwarového vybavení co
největšího počtu uživatelů.
Patří stále k nejnavštěvovanějším mezi genealogickoheraldickými společnostmi a od doby jejich zřízení (na podzim 1998) došlo k téměř 130.000
navštívením. Současně zřízená e-mailová adresa umožňuje řadě zájemců pohodlnější a
rychlejší způsob komunikace se Společností i rychlejší odezvu na své dotazy a přání.

Zamýšlený záměr o vytvoření nové podoby stránek se nepodařilo v loňském roce zrealizovat
pro soustředění se odpovědného pracovníka na projekt Genea 2003.
Řadíme-li Internet mezi prostředky usnadňující komunikaci, rychlé odezvy a získávání
informací badatelské veřejnosti, nesmíme zapomenout i na další technologii, jakou je počítač
a použitelné genealogické programy. V rámci společnosti je této problematice věnována
značná pozornost v rámci skupiny pro využití PC, což je mj. patrné i z informací podávaných
v GHL. V uplynulém období se nadále uskutečňovaly pravidelné úterní schůzky věnované
diskusím nad genealogickými tématy, prezentaci vlastních výsledků, informacím o využití
výpočetní techniky, podpoře projektu Genea 2003 a neméně i podpoře ostatních členů
ČGHSP při práci s výpočetní technikou obecně, včetně výuky v rámci uskutečněného kurzu
pro začínající rodopisce. Schůzky jsou pořádány jako otevřené pro kohokoli s genealogickými
zájmy. Skupina provozuje portál bkcz.info s jednoznačnou podporou genealogického
programu BK6 a poskytuje dobrovolné konzultace uživatelům tohoto programu, přičemž je
ale otevřená i jiným programům pro genealogy. V rámci podpory projektu Genea 2003 se
členové skupiny aktivně podíleli na kontrole a typování dat soupisu matrik pro projekt a
podporovali ostatní dobrovolné badatele zapojené do projektu. Projekt v roce 2005 úspěšně
pokračoval téměř úplným dokončením soupisu matrik SOA v Praze a navázáním spolupráce
se SOA Litoměřice. Jako další cíl si stanovil předně připravit internetový portál s přístupem
doposud přepsaných dat soupisů v elektronické podobě. Tento náročný úkol se podařil až
začátkem roku 2006 za finančního podpory ČGHSP. Projekt pokračuje ve zpřístupnění
dalších SOA a MZA, podle dohodnuté spolupráce s řediteli archivů.
Při pomoci členům zastává významné místo knihovna společnosti. Přesto, že se nepodařilo
stále zajistit trvalého knihovníka a zpřístupnění bylo řešeno zástupem předsedy, zavedený 1
výpůjční den v měsíci se ukázal jako dostačující a využívá ho bohužel pouze již ustálená
skupina několika členů společnosti. Naproti tomu při dnech otevřených dveří je skladba
návštěvníků velice pestrá a využívají je kromě mimopražských členů především zájemci o
genealogii, kteří se o nich dozvídají na Internetu. Tyto dny se uskutečnily čtyři, vždy v sobotu
v době od 9 do 16 hodin, přičemž s otevřenou knihovnou byla zpřístupněna i kancelář
společnosti a zajištěna služba podávající informace o společnosti, uložení rodopisných fondů,
způsobech bádání, kopírování materiálů, prodej publikací, ad. Bohužel i zde se projevilo v
jednom případě pozdní vydání GHL s termíny těchto dnů a ukazuje se, že většina členů je
stále odkázána na GHL, což je podstatný důvod pro jejich včasné vydávání. Z publikací
uložených v knihovně se největšímu zájmu stále těšily autorské práce členů v podobě
rodokmenů a kronik. Z dalších publikací to byly tradičně: rejstříky příjmení z berních rul,
berní ruly, soupisy poddaných podle víry a starší časopisy společnosti.
Správní výbor věnuje velkou pozornost knihovně a uvolňuje značné částky oproti
předchozím letům na její doplňování vhodnou literaturou. V loňském roce tato částka
představovala téměř 13 tis.Kč v přímých nákupech a 7.400 Kč výměnou a dary. Kromě
jmenného a věcného rejstříku přístupného v knihovně byl zpracovaný a vydaný seznam
publikací doplněn o přírůstky za rok 2004 a tvořil součást GHL 1/2005.
Kromě zmíněných Dnů otevřených dveří byla po celý loňský rok (mimo letní měsíce) vždy
jednou v týdnu přístupná kancelář se stálou službou. Této skutečnosti využila řada členů i
nečlenů, kteří se telefonicky, ale častěji osobně (průměrná frekvence byla 4-5 návštěvníků)
přišli informovat na činnost Společnosti a možnosti členství, na způsob rodopisné práce,
způsoby sestavování rodokmenů, postupy pátrání, ad., přičemž s rozvojem digitální fotografie

a možností fotografování v archivech stoupá požadavek na čtení ofotografovaných textů,
především matričních zápisů.
V uplynulém období zajišťovali členové Správního výboru ještě další úkoly, ať již
vyplynuly z usnesení Valné hromady, závěrů schůzí SV nebo okolností a to s rozdílnými
výsledky. Nepodařilo se např. schválit nový Organizační řád nebo dokončit rozklad zákona o
matrikách, resp. ho předjednat s kompetentními politickými činiteli vzhledem k jejich nechuti
cokoliv řešit před nastávajícími volbami. Od projektu na výběr, pořizování a distribuci audio a
video nahrávek z kurzů, příp. středečníčků bylo nakonec odstoupeno s ohledem na složitost,
která vyplývala z nutnosti aplikace a dodržování autorských práv. K dalším úkolům patřila i
registrace osobních znaků. Možnosti registrace osobních znaků, nabídnuté veřejnosti byla
využita v jednom dosud neuzavřeném případě. Neuskutečnilo se setkání genealogů a
heraldiků a byly přerušeny práce na soupisu genealogické a heraldické literatury. K
mimořádným událostem patřilo vloupání do kanceláře společnosti s újmou, kterou
představovaly pouze náklady na odstranění škody. Závažnější událostí pak bylo zjištění o
neoprávněném vydání Učebnice čtení starých textů vedoucí k trestnímu oznámení, dosud
neuzavřenému.
Propagace společnosti formou výstav se v loňském roce neuskutečnila, stejně tak nebyl
vyhotoven propagační letáček. Zde je možné litovat skutečnosti, že jako společnost jsme
nebyli pozváni k účasti na výstavě Návrat ke kořenům, uspořádané v Národním archivu a
zastoupeni jsme tak byli pouhou jednovětnou zmínkou na výstavním panelu a několika
ukázkami našeho časopisu z knihovny NA.
Jedná se o stále přetrvávající přezíravý postoj některých "odborníků" k laické veřejnosti,
přestože právě tato laická veřejnost tvoří dominantní část návštěvníků archivů. Ukázalo se to i
v minulosti např. v roce 1997 při konferenci Badatelé a badatelny, kam nebyl z badatelů nikdo
pozván, stejně tak v loňském roce při květnové konferenci se zastřešujícím tématem Pojetí
archivu jako informačního centra. Účast jednoho člena společnosti (viz.informace v GHL
2/2005) nebyla oficiální a jednalo se o soukromou účast. Domnívám se, že právě větší
schopnost komunikace by vedla k vzájemnému pochopení a k odstranění řady třecích ploch,
které znepříjemňují život jak badatelům, tak pracovníkům archivů.
Obsah předložené zprávy je ve své většině odpovědí i na úkoly, které byly uloženy
minulou Valnou hromadou a byly splněny.

Hospodaření
S činností Společnosti je nerozlučně spjato hospodaření. V loňském roce činily příjmy
Společnosti 381,5 tis. Kč tj. oproti plánu na 110,9% a výdaje 361,8 tis. Kč, tj. 63,3% oproti
plánu. Hospodaření tak skončilo přebytkem 19,7 tis. Kč oproti plánované ztrátě 227 tis.Kč.
V příjmové části činily nejvýraznější podíl členské příspěvky ve výši 206,1 tis.Kč, kdy při
zachování stejné výše a zmiňovanému úbytku členů došlo k poklesu o 15,7 tis.Kč. Příspěvky
jednotlivců dosáhly výše 181,9 tis Kč, což je o 16,1 tis.Kč méně než v předchozím roce,
příspěvky organizací činily 24,1 tis. Kč a stouply o 0,4 tis.Kč. Rozhodující podíl na nižších,
ale přesto příznivých příjmech měla především soustavná kontrola úhrad včetně zasílání
upomínek.

Druhou významnou položkou tvořil příjem za uskutečněné dva kurzy ve výši 107 tis.Kč.
Třetí významnou položkou v příjmové části byl prodej publikací v částce 48,2 tis.Kč i když se
jednalo oproti předchozímu roku o propad 39,1 tis.Kč. Z ostatních příjmových položek
následují poštovné 3,9 tis.Kč, (tj.úhrada poštovného adresáty), 5,2 tis.Kč úroky, 3,9 tis.Kč
prodej starých ročníků GHL vrácená platba za nájem a služby 7,1 tis.Kč.
Ve výdajové části činily nejvýraznější podíl náklady na tisk GHL a Sborníku ve výši 137,8
tis.Kč. Následují pak poštovné 26,7 tis.Kč, 37,1 tis.Kč nájem, 7,8 tis.Kč balné, 9,8 tis.Kč
telefon, 12,9 tis.Kč nákup knih, 8,8 tis.kancelářské potřeby, 117,2 tis.Kč různé (které obsahuje
např.70,0 tis.Kč za přípravu sborníku, 1,8 tis.Kč registrace domény, 3,7 tis.Kč pojištění
majetku, 9,6 tis.Kč texty do Sborníku II., 7,3 tis.Kč přednášky, 10,2 tis.Kč projekt Genea, 3,5
tis.Kč opravy zámků po vloupání, ad.). Poslední položkou jsou pak bankovní poplatky ve výši
4,8 Kč, kdy po třech letech opět příjem (úrok) je vyšší a to v důsledku zařazení do programu
neziskových organizací u ČSOB. Proti předchozímu roku výrazně kleslo poštovné (o 10
tis.Kč), což bylo způsobeno menším zájmem o publikace, naopak stouply platby za telefon
zvýšením základní sazby na 495 Kč.
Příjmová i výdajová stránka hospodaření společnosti byly po celý rok průběžně sledovány
a korigovány, přičemž byla dodržována zásada vyrovnanosti ovlivnitelných položek, jakými
je například pořádání kurzů tak, aby náklady byly pokryty příjmy. Vynakládání finančních
prostředků bylo hospodárné o čemž svědčí mj. celkový výsledek. Vzhledem k opožděnému
vydávání GHL však zůstala platba za číslo 3-4/2005 k úhradě v roce 2006 a nebyla čerpána
plánovaná částka na vydání Latinsko-českého slovníku.
Hodnota majetku společnosti se vzhledem k nepořízení nových prostředků nezvýšila a
zůstala na stejné výši, tj. 98,7 tis.Kč; hodnota knižního fondu se pořízením nových 138 titulů
formou nákupů, výměnou a dary zvýšila na 173,4 tis.Kč.
Zpráva zmiňuje ať obsáhleji či stručněji všechny oblasti, které bylo zapotřebí zajistit, zabývat
se jimi a řešit je. Jak z obsahu vyplynulo, řada úkolů nebyla splněna a to jak z důvodu
nekompletního obsazení SV, tak mnohdy i vlažného přístupu některých členů. Projevuje se to
především v nedodržování termínů v projednávaných záležitostech a následné odsouvání až
na samotnou mez únosnosti. Za příklad může sloužit dlouhodobá neschopnost změny
podpisových vzorů, pozdní uzavírání peněžního deníku či pozdní úhrady plateb, které ve
svém důsledku ohrožují samotnou existenci společnosti. Jako další příklad může posloužit
nezodpovědný přístup k výkonu funkce jednatele, kde původní zájem, zřejmě po zjištění o
nutnosti podávat určitý pracovní výkon, se změnil v rezignaci v podobě jednovětného
konstatování v zápise ze schůze SV zaslaném elektronickou poštou předsedovi.
Přes toto kritické a poněkud neradostné konstatování bych na závěr svého vystoupení chtěl
poděkovat všem, kteří se na chodu Společnosti v minulém roce podíleli. Ne všechny úkoly,
jak jste vyslechly, se dařilo realizovat ke spokojenosti všech, měla by se však činnost
jednotlivců podílejících se na chodu společnosti hodnotit komplexně. Je zapotřebí ocenit to,
že se na chodu podíleli ve svém volném čase bez očekávání nějakého finančního ocenění.
Proto mi dovolte, bych je ocenil alespoň morálně a poděkoval jim za vykonanou práci.
Jsou to členové SV – 1. Ing.Slaboch jako předseda redakční rady zodpovědný za přípravu a
realizaci GHL

2. ing.Šimková zodpovědná za finanční operace související s činností
společnosti i když zůstává mnoho dlužná a dosud nesplnila
očekávání
3. pí.Voldánová zodpovědná za oblast propagace společnosti s
výrazným podílem na zajišťování dnů otevřených dveří
4. ing. Hásek zodpovědný za oblast přípravy a realizace kurzů a s
rozhodujícím podílem na přípravě a vydání Sborníku
5. p.Krůta zodpovědný za projekt Genea
6. ing. Drozd zodpovědný za prezentaci Společnosti a Internet
Ze spolupracujících členů to jsou: - expedient p. Nesrsta zajišťující expedici převážné části
objednávaných publikací, Mgr.Chobot zajišťující heraldické rešerše. Zvláštní poděkování pak
patří ing.Kurzovi ze skupiny PC zajišťující činnost této skupiny a zejména s ukončením jeho
lektorské působnosti v rámci kurzů
V neposlední řadě se jedná o všechny členy i externí pracovníky, kteří se zasloužili o zdárný
průběh kurzů a podíleli se na projektu Genea 2003.
Konec zprávy o činnosti roku 2005

Zprávu Revizní komise přednesl její předseda Špirakus, který rozšířil a doplnil řadu informací
o činnosti a hospodaření. Zhodnotil práci SV a plnění jednotlivých úkolů a doporučil VH
vyjádřit souhlas k předneseným zprávám.
Dalším bodem programu byl návrh na změnu výše členského příspěvku na rok 2007, který
přednesl předseda p.Jan Podhola. SV projednal a navrhl sjednotit částku na 300,- Kč
s ohledem na stejnou výši nákladů pro jednotlivé členy. Na závěr požádal o hlasování k
tomuto bodu až v rámci diskuzních příspěvků.
Dalším bodem programu byl návrh na udělení ocenění za práci pro společnost pp.Květě
Lipoldové, Heleně Voldánové a Aloisi Starovi, který přednesl předseda p.Jan Podhola.
V zahájené diskuzi vystoupil jako první p.Jan Podhola, který oznámil a zdůvodnil svou
rezignaci na funkci předsedy ČGHSP. V následné diskusi vyjádřil p. Tomáš Krůta
poděkování p. Podholovi za jeho sedmiletou práci ve vedení společnosti a správním výboru.
Z pléna byla navržena a odsouhlasena jednorázové symbolické peněžní uznání ve výši 15 tisíc
Kč.
Vzhledem k uvedeným okolnostem odstoupení předsedy byla provedena doplňující volba
členů do SV a dvou místopředsedů, tak aby se zachovala funkčnost vedení společnosti a
Správního výboru. Nikdo nebyl navržen na funkci předsedy SV. Byli jednohlasně zvoleni tři
doplňující členové a to p. Arnošt Drozd, pí. Filoména Jičínská a pí. Marcela Černá. Prvním

místopředsedou se stal p. Tomáš Krůta, 2. místopředsedou se stal p. Ing. Martin Slaboch.
Stávající členové zůstávají: pí. Helena Voldánová, pí. Jaroslava Šimková a p. Václav Hásek.
V diskusi pan Krůta vyzval členy ke spolupráci a větší komunikaci mezi členy a správním
výborem. SV stojí o zpětnou vazbu od všech členů – co je pro členy přidaná hodnota ve
fungování společnosti – GHL, knihovna, kurzy, literatura nebo něco dalšího? Čím dále může
být společnost svým členům prospěšná? SV vítá zaslání komentářů na adresu společnosti
(poštou, mailem) nebo předání informace při osobním setkání s členy SV.
Dále byla zahájena diskuse o výši členských příspěvků.
Pan Špirakus navrhl výši příspěvku na 250,- Kč a pan Neuman navrhl minimální částku 300,Kč – skutečnou výši příspěvku by si každý člen určil sám podle svých možností. Při hlasování
zvítězil nejvýhodnější návrh pana Neumana.
Při další diskusi navrhl p. Podhola, aby částka 500 tisíc, která je uložena na termínovaném
vkladu s dvou měsíčním revolvingem, byla vázána pro zakoupení vlastní nemovitosti
(nebytového prostoru) pro společnost. Pan Podhola dále přednesl variantu, že společnost
naspořila částku 500 tisíc Kč a výše členského příspěvku se může snížit jen na 100,- Kč.
Přítomní návrhy projednali a odsouhlasili většinou hlasů pouze uložení 500 tisíc na
termínovaném vkladu s vázáním na případnou vlastní nemovitost.
Po ukončení diskuze byl přednesen panem Krůtou návrh plánu činnosti a rozpočtu pro rok
2006.
Plán činnosti pro rok 2006
Na úseku organizačním:
- 4x ročně zpřístupnit kancelář a knihovnu pro mimopražské členy
Na úseku činnosti:
- Uspořádat kurzy pro začínající rodopisce
- Vydat publikaci Sborník učebních textů II. ke kurzům pro pokročilé rodopisce
- Realizovat výstavu zaměřenou na propagaci genealogie a heraldiky spojenou s přednáškou
- Doplňovat knižní fond knihovny
- Zpracovat a vydat doplněk seznamu spolkové knihovny se stavem k 31.12.2006
- Podílet se na realizaci projektu Genea 2003
- Vydávat členský časopis GHL
- Realizovat setkání členů na Středečníkách

Plán hospodaření pro rok 2006
Příjem:
Celkem 296 000 Kč
z toho: 194 000 Kč (z toho: 170 000 jednotlivci, 24 000 organizace)
50 000 Kč publikace
40 000 Kč kurzy
4 000 Kč poštovné
8 000 Kč různé (GHL, úroky)
Výdej:
Celkem: 343 000 Kč
z toho: 75 000 Kč GHL
12 000 Kč balné
30 000 Kč poštovné
35 000 Kč nájem
8 000 Kč telefon
10 000 Kč nákup knih
3 000 Kč oprava knih
5 000 Kč kancel.potřeby
10 000 Kč kurzy
140 000 Kč publikace (Sborník, Lat.-čes.slovník)
15 000 Kč různé (úroky, pojištění, doména, pronájmy)
Hospodářský výsledek:
- 47 000 Kč
Hospodářský výsledek bude vyrovnaný pokud bude vydána v tomto roce jen jedna publikace.
SV se bude snažit vyrovnat hospodářský výsledek zvýšeným prodejem publikací.
V další diskusi byli přítomni informováni o připravovaných akcí jako Kurz pro začínající a
pokročilé rodopisce, Den otevřených dveří a Středečníky.
Valná hromada odsouhlasila všemi hlasy návrh usnesení:
1. VH schválila zprávu o činnosti a hospodaření za rok 2005
2. VH schválila zprávu o revizní komise za rok 2005

3. VH schválila plán činnosti a rozpočtu na rok 2006
4. VH udělila uznání za práci pro společnosti p. Lipoltové, p. Voldánové, p. Starovi
5. VH stanovila změnu výše členských příspěvků pro jednotlivce na rok 2007 minimálně
300,- Kč
6. VH vzala na vědomí rezignaci předsedy p. J. Podholy
7. VH zvolila místopředsedy p. Tomáše Krůtu a Martina Slabocha a nově členy SV
8. Arnošta Drozda, Filomenu Jičínskou a Marcelu Černou
9. VH stanovila vyplacení jednorázové symbolické odměny ve výši 15 tisíc Kč p. Janu
Podholovi
10. Odsouhlasila vázání vkladu na termínovaném účtu na účel zakoupení vlastní
nemovitosti pro ČGHSP
Paní Jičínská ukončila Valnou hromadu v 13,35 hodin s poděkováním všem účastníkům a
s přáním mnoha úspěchů.

