
 

Zpráva z Valné hromady ČGHSP  
ze dne 24. března 2007 

 
 
Helena Voldánová, Tomáš Krůta 
 
 Valnou hromadu ČGHSP zahájila a vedla paní Filoména Jičínská v zasedací místnosti farního úřadu 
Českobratrské církve evangelické v Korunní ulici v Praze na Vinohradech. Přivítala zde 68 členů a 4 hosty.  
Správní výbor připravil pro zasedání nejen oblíbený prodej publikací, ale i zpříjemnil setkání nabídkou  
nápojů a kávy.  
 
 Po schválení připraveného programu, doplněného o volbu předsedy ČGHSP, byly schváleny volby 
zapisovatelky p. Heleny Voldánové, návrhové komise ve složení předseda Vladimír Náprstek, členové Ing. Pavel 
Nesrsta, Ing. Rostislav Laifr, dále volební komise ve složení předseda Pavel Hnízdil, členové Karel Dub a Petr 
Hnízdil. 
 
Zprávu Správního výboru o činnosti a hospodaření přednesl místopředseda Tomáš Krůta: 
 
 Rok 2006 přinesl nečekanou změnu – bývalý dlouholetý předseda Dr. Jan Podhola rezignoval a nový 
předseda nebyl zvolen. Nicméně SV měl takový počet členů, že byl schopen plně zabezpečit chod Společnosti. 
Musím se ale vrátit k minulé VH 2006. Ve zmatku po rezignaci bývalého předsedy bohužel všem na místě 
uniklo, že volby do SV byly v dobré víře konány podle Stanov platných do roku 2005. Změna je především o 
výslovném počtu členů SV, kde od VH2005 je ve Stanovách uvedeno, že SV má 6 volených členů a jednoho 
náhradníka.  
 Na VH2006 bylo voleno 8 členů SV, z toho 2 místopředsedové a zbytek členové SV. Po konání VH byl 
omyl objeven a postoupen revizní komisi. Revizní komise uznala do příští VH v dobré víře zvolený počet členů 
a jeho složení za platné, proto aby byl zabezpečen chod Společnosti a nemusela být svolávána nová VH.  
 SV žádá VH o potvrzení mandátu spolu se schválením zprávy o činnosti SV do konce volebního období 
v roce 2009, kdy dojde k novým volbám do SV a kde navrhneme úpravu Stanov tak, aby složení SV bylo 
flexibilní podle aktuálních potřeb Společnosti. Z uvedených důvodů byla zařazena do programu Valné hromady 
volbu předsedy společnosti. 
 
 Zpět k činnostem vykonávaným Správním výborem v roce 2006. Nechci unavovat výčtem detailů, 
pouze připomenu aktivity, které SV musí zabezpečovat: 

• vyřizování pošty a emailů 
• zajištění pondělních služeb v kanceláři od 15 do 17 hodin 
• vedení účetnictví a členské evidence  
• zajištění provozních činností 
• prodej a expedice knih, časopisů a časopisu GHL 
• 1x měsíčně úterní otevření knihovny 
• dny otevřených dveří 
• aktualizace a informovanost na internetových stránkách 
• spolupráce s dalšími genealogickými a heraldickými společnosti (MGHSB a SGHS) 
• doplnění knihovny a výměna periodik 

 
Mimo tyto aktivity bych rád zdůraznil: 
Genealogické a heraldické listy s periodicitou 4x do roka – v minulých letech bylo na konci roku vydáváno 
dvojčíslo, kdy časopis navíc často vycházel se značným zpožděním. I za cenu vyšších provozních nákladů SV 
rozhodl o opětovném vydávání GHL 4x do roka. GHL je pro mnohé členy jediným kontaktem se Společností a 
proto musíme klást důraz na pravidelnost a obsah GHL. Zodpovědnosti za GHL se podle mého názoru více než 
úspěšně zhostil Martin Slaboch. 
Obnovené Středečníky – v r.2006 byly obnoveny Středečníky a jsou hojně navštěvovány. Paní Jičínská, která 
Středečníky připravuje, volí různá témata tak, aby nedocházelo k opakování. Za uplynulé období činila průměrná 
návštěvnost  jednoho běžného Středečníku 14 členů. Zejména v měsíci červnu byla návštěvnost nižší, stejně tak i 
v září. Proto pro letošní jarní období nebyly Středečníky již na červen plánovány a podzimní Středečníky budou 
začínat až ve třetím zářijovém týdnu. Nejvyšší návštěvnost byla na Středečníku Ing. Bohumíra Kurze o využití 
počítačů a pana Pavla Hnízdila na téma Johanitská komenda v Českém Dubu. Oba jmenované Středečníky měly 



po 24 návštěvnících. Některá témata jsou pro svoji rozsáhlost rozdělena do dvou večerů (Vládní vojsko, 
Železářství na Podbrdsku nebo Rod generála Laudona). Obnovili jsme také někdejší tradiční Vánoční 
Středečník, který je veden jako přátelské vánoční popovídání při svíčkách, tentokrát i při punči, kytaře a 
drobných dárcích. Při vybírání témat Středečníků jevíme snahu seznamovat členy jednak s problémy běžného 
denního života předků a jejich živnostmi, ale i s osudy konkrétních historických postav nebo různými 
historickými událostmi.  
Uspořádání knihovny – knihovna byla několik let bez řádného knihovníka. Úkolu se zhostili manželé Trnkovi, 
kteří uspořádali nezařazené tituly, provedli kompletní revizi celé knihovny a soupis nezapsaných knih. Knihovna 
je opět v aktuálním stavu evidována.  
Kurzy – Třicátý čtvrtý kurz pro začínající rodopisce a kronikáře probíhal od 21. září do 7. prosince 2006 
tentokrát v Základní škole na náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze 3. Do kurzu se přihlásilo 42 zájemců a skutečně 
jich nastoupilo 38. To je počet mírně nižší než v předcházejících letech. Vysvětlujeme si to tím, že zájem o kurz 
je v okruhu dostupnosti do Prahy v podstatě uspokojen. Se stoprocentní účastí skončilo deset účastníků a více 
než šedesátiprocentní docházku prokázalo celkem 35. Dvě exkurze do archivů se staly něčím jako logickým 
přídavkem kurzu, i když nejsou jeho přímou součástí. Vedle tradiční návštěvy Státního oblastního archivu Praha 
s výkladem paní doktorky Hradecké se letos opět uskutečnila exkurze do 1. oddělení Národního archivu, a to 
zásluhou jeho vedoucí, paní Dr. Pazderové. Obě exkurze byly účastníky kurzu přijaty s velkou vděčností. 
Správní výbor oběma paním vyslovuje za možnost návštěvy co nejsrdečnější dík.  
Od 25. ledna probíhá třináctý kurz pro pokročilé genealogy. Do kurzu se přihlásilo 24 účastníků a již je 
v závěrečné fázi. 
Výstavy – byly konány 2 výstavy - v muzeu ve Vysokém nad .Jizerou (8.4.-23.5.2006) a v Říčanech (1.6.-
17.9.2006) doplněna přednáškami. Obě výstavy byly pracovníky muzea hodnoceny jako úspěšné a bonusem pro 
nás byl prodej naší literatury. 
Popularizace genealogie a heraldiky – minulý rok jsme se podíleli na vzniku několika novinových článků 
(např. velký článek o genealogii v červenci v Lidových novinách), přispěli jsme i ke vzniku pořadu o komerčním 
genealogovi, propagace společnosti v televizním pořadu Barvy života (listopad), články na internetu, články 
v novinách (MF Dnes), rozhovor pro Radio Prague. Byla prováděna propagace vydaných publikací pomocí 
internetových stránek a letáků v archivech. 
Dny otevřených dveří - propagace společnosti v rámci uspořádaných dnů otevřených dveří (11.3., 15.5., 16.9., 
11.11.2006), bohužel s malou účastí. 
Osobní znaky - za rok 2006 bylo zaregistrováno 10 osobních znaků, což je výrazně vyšší zájem než 
v uplynulém roce 2005. 
Členství - pro usnadnění byla nově přidána na naše internetové stránky členská přihláška ke stažení.  
Stav členství k 31.12.2006: 
698 členů, z toho 12 čestných a 3 zakládající, 72 organizací. Ukončilo členství 39 členů (nezaplacené příspěvky, 
zemřelí, zrušení z různých důvodů). Nově přijatí členové v počtu 38.  
Podpora projektu Genea 2003 – členové se také podíleli na pokračování projektu Genea 2003, který v roce 
2006 připravil testovací stránky elektronického soupisu matrik. Tyto stránky jsou koncipovány jako 
genealogický portál pro všechny genealogy. Spuštění stránek je plánováno k začátku dubna 2007. 
Úkol z VH o legislativě - byl zpracován a zaslán podnět pro změnu matričního zákona právní kanceláři. Změna 
se týkala umožnění nahlížení do živých matrik i pro potomky více než jedné generace. 
Spolupráce s pobočkami - osobním jednáním byla rozvinuta další spolupráce s Klubem přátel Pardubicka. 
Ostatní pobočky nejsou v rámci Společnosti aktivní již delší dobu. 
Provozní záležitosti: 

- provedena kontrola evidence členské základny a vyřizování korespondence 
- zajištěna vazba časopisů GHL od roku 1969-2005 
- provedena inventura publikací určených k prodeji 
- zaktualizovaná nabídka starých GHL 

 
 Z úkolů roku 2006 se nepodařilo včas splnit vydání Sborníku II jako učební pomůcky pro pokročilé 
genealogy. Důvod: Zpoždění Sborníku II bylo zaviněno zpožděním na straně dodavatelů profesionálních služeb 
(korektura a sazba). V současné době již finišují práce a vydání se očekává v květnu.  
 Nebyl vydán dodatek soupisu knižního fondu. Důvod: Vzhledem k inventarizaci, novému uspořádání 
knihovny a zájem nových členů se chystáme vydat soupis knihovny kompletní v letošním roce. 
 
 Co bych rád na závěr aktivit SV zdůraznil, pokud bych měl charakterizovat práci SV v roce 2006, je 
týmová práce. Činnost v rámci SV byla bezkonfliktní a věcná. Pouze jako tým jsme mohli úspěšně zajistit tolik 
úkolů najednou, aniž by došlo k tzv. „opotřebení“ někoho ze SV. 



SV se také vyrovnal s neexistencí předsedy Společnosti. Zodpovědnosti byly jasně rozděleny mezi oba 
místopředsedy. Výhoda takového rozdělení je vzájemná zastupitelnost v případě časové vytíženosti jednoho 
z nich – oba místopředsedové jsou zaměstnáni a práce ve SV je pouze „koníčkem“.  
 
 
 
Hospodaření ČGHSP v roce 2006 v číslech 
Výdaje: 
Celkem 289.883 Kč 
z toho náklady 

• GHL 104.998 
• balné 38.104 
• nájemné 32.328 
• nákup knih 13.115 
• telefon 10.156 
• + další náklady (internet, pojištění, opravy, kancelářských potřeby, výstavy, kurzy, údržba atd.) 

 
Příjmy: 
Celkem 362.067 Kč 
z toho příjmy 

• členské příspěvky 210.420 
• prodej publikací 77.033 
• kurzovné 62.800 
• další příjmy (úroky, poplatky za registraci osobních znaků, vratky atd.) 

 
Hospodářský výsledek: 
+73 tisíc Kč. 
 
 Zprávu revizní komise přednesl předseda pan Ing. Milan Špirakus. Ve zprávě zhodnotil plnění 
jednotlivých úkolů zadaných na minulé Valné hromadě, dále informoval o pravidelných kontrolách činnosti 
Správního výboru a hospodaření společnosti.  
 Valná hromada odsouhlasila udělení čestného členství Miloslavu Trnkovi za dlouholetou práci pro 
společnost ve funkci knihovníka. Uznání za práci pro Pavla Hnízdila za aktivní spolupráci, Mgr. Janu Kahudovi 
za činnost v redakční radě časopisu a spolupráci při tvorbě odborných publikací, Mgr. Karlu Chobotovi za 
odborné posuzování osobních znaků. 
 V diskusi k předneseným zprávám vystoupil pan Jan Mareš, který přednesl informace o své práci na 
novém latinsko-českém slovníku a nabídl pomoc při čtení starých textů. Dále vystoupil pan Jan Podhola a 
přednesl kritické připomínky k předneseným zprávám o činnosti společnosti: chybná volba SV v loňském roce, 
výhrada ke kurzu, chybné texty v GHL 1/2006, slabé získávání členů, výhrada k hospodaření, výhrada ke 
kontrole knihovny a otázka zápisů knihovních přírůstků. Členové Správního výboru pan Tomáš Krůta, Martin 
Slaboch a Václav Hásek reagovali na jeho připomínky. Dále se vyjádřil k možnostem a způsobům získávání 
nových členů pan Pavel Hnízdil. Připomínky pana Jana Podholy k uspořádání knihovny budou předány písemně 
předsedovi revizní komise k dalšímu vyjádření.  
 
 Další bodem programu byla volba předsedy Ing. Mgr. Martina Slabocha. Nebyl navržen žádný 
protikandidát. Po zvolení nový předseda společnosti vyjádřil své poděkování a za důvěru a vyzval členy ke další 
spolupráci na činnosti společnosti. 
 
Plán činnosti Správního výboru a rozvoj společnosti pro rok 2007 přednesl pan Tomáš Krůta. 
Průběžné úkoly: 

- 1x ročně zpřístupnit kancelář a knihovnu jako den otevřených dveří v průběhu soboty 

- každé pondělí dostupná kancelář od 15-17h 

- Po domluvě s novou knihovnicí zpřístupnit knihovnu, včetně korespondenčního půjčování knih, pokud 
bude souhlas s tímto využíváním 

- Doplňovat knižní fond knihovny 



- Realizovat Středečníky 

- Podporovat setkání členů na Úternících 

- Podpora a aktivizace poboček, kde jsou členové ochotni aktivně spolupracovat 

 

Další úkoly: 

- Uspořádat kurz pro začínající rodopisce 

- Vydat publikaci Sborník učebních textů II. ke kurzům pro pokročilé rodopisce 

- Realizovat 2 výstavy pro propagaci genealogie a heraldiky spojené s přednáškou 

- Zpracovat a vydat seznam spolkové knihovny se stavem  roku 2007 

- Podílet se na realizaci projektu Genea 2003 

- Vydávat 4x členský časopis GHL 

- Setkání a koordinace společných aktivit s dalšími genealogickými a heraldickými společnostmi 

 

Plán hospodaření společnosti pro rok 2007 

Příjem: 

• 235 tisíc ze členské příspěvky (210 tis. jednotlivci, 25 tis. organizace) 

• 70 tis. publikace 

• 40 tis. kurzy 

• 8 tis. různé 

Celkem příjem 353 tisíc Kč 

 

Výdej: 

• 160 tis. časopis a jeho distribuce 

• 40 tis. nájem  

• 9 tis. telefon a internet 

• 3 tis. kancelářské potřeby 

• 8 tis.kurzy  

• 20 tis. vybavení knihovny nábytkem, případné stěhování 

• 10 tis. nákup nových knih a opravy vazeb 

• 5 tis. poštovné 

• 15 tis. různé (doména, pojištění, banka,) 

• 140 tis. publikace Sborník ke kurzům pro pokročilé genealogy 

celkem 410 tisíc Kč. 



Hospodářský výsledek:                

-57 tis. Kč . Ztráta bude uhrazena z přebytku 2006. 
 
 
Rozvoj společnosti: 
 Jsme nejpočetnější Genealogická a heraldická společnost v ČR a i přes trvající stoupající zájem 
především o genealogii, stav členů v posledních letech mírně klesá nebo stagnuje. 
 Jak ale zjistit, co zlepšit nebo čím zvýšit přidanou hodnotu členům? Od stolu sami těžko vymyslíte, co 
si každý individuálně představuje jako zlepšení. Proto jsme museli jako první provést průzkum – anketu, 
abychom získali zpětnou vazbu. Tato anketa vyšla v GHL3/2006 a zaznamenala slušný ohlas. Odpovědělo 83 
členů, což v daném okamžiku bylo 12% ze všech členů Společnosti. Odpovědi nám daly solidní základ 
představy, jak dál zlepšovat nabídku služeb členům a kam směřovat Společnost. Podrobné vyhodnocení ankety 
jste si již mohli přečíst v GHL1/2007, které jste již dostali. 
 
 Nyní se pokusím shrnout některé výsledky ankety a zamyslet se na jejich aplikaci ve Společnosti a 
rozšíření naší činnosti.  
 

1. Členy Společnosti zajímá z 80% pouze genealogie, z 5% pouze heraldika a z 15% obojí. Z toho 
vyplývá, že genealogie by měla být hlavní náplní společnosti, byť heraldika je v součtu pro 20% členů 
také důležitá. Heraldika nesmí být opomíjena – to platí především pro GHL. Společnost nevydala žádné 
heraldické písemné dílo – bohužel žádné pro vydání není k dispozici a heraldickou literaturu suplují 
odborná nakladatelství. Z oblasti genealogie se většina členů zabývá občanskou genealogií, ale mnohé 
zajímá i šlechtická genealogie.  

2. Genealogické a heraldické listy jsou pro většinu členů, hlavně mimopražské, nejdůležitější vazbou na 
Společnost. K úrovni listů si 51% myslí, že došlo ke zlepšení, 45% že drží stejnou úroveň, 4% většinou 
nedokáže zhodnotit z různých důvodů. Potěšitelné je, že nikdo z dotázaných neoznačil zhoršení úrovně. 
V roce 2006 jsme se vrátili k frekvenci vydávání GHL 4x ročně a tento trend hodláme udržet. Je to sice 
pro Společnost finančně náročnější, ale členové dostávají více informací a častěji. Co do obsahu jsme 
dostali nové podněty, které začneme postupně zpracovávat a objeví se tento rok v nových číslech. Jedná 
se hlavně o: 

1) důraz na praktické zkušenosti z genealogického bádání, především z občanské genealogie 
2) informace pro začátečníky 
3) informace o zahraničních archivech  - typu jak bádat v SRN, Rakousku, Polsku apod. 

Pokud má někdo z členů praktickou zkušenost, prosím kontaktujte kohokoliv z SV 
4) informace z českých archivů – připravujeme sérii z každého SOA a vybrané SOkA. 
5) informace o dění v pobočkách – v souvislosti s oživením tam, kde jsou členové ochotni se 

setkávat 
6) informace o činnosti např. o obsahu úterníků, středečníků apod. 
7) informace o genealogických programech a dění na internetu 
8) zvažujeme přetisk některých stále cenných článků z Rodopisné společnosti. Pokud by 

někdo z členů měl tip, prosíme o námět. 
9) budeme pokračovat v rodopise známých osobností 
10) budeme pokračovat v recenzích literatury  
11) chtěli bychom podnítit členy, aby napsali vlastní zkušenosti, jak bádají a s jakým 

výsledkem. Prostě oživit výměnu informací mezi badateli v regionech a probrat je z určité 
letargie. 

12) jak jsme zmiňovali, chtěli bychom uspokojit dalšími články i heraldiky 
13) důležité bude také zpracovat a vytisknout oblasti, kde bádají naši členové a navzájem je na 

sebe upozornit – to souvisí s úkolem aktualizovat informace o regionech bádání 
jednotlivých členů. Opět se budeme snažit oživit výměnu informací mezi členy a pokusit 
se prolomit určitou pasivitu a uzavřenost genealogického bádání.  

 
3. Knihovna  - v roce 2006 došlo k jejímu uspořádání a rozsáhlé inventuře. Z ankety vyplynulo, že 

knihovnu využívá pouze 19% členů, zbylí členové jsou buď mimo Prahu, nevyhovuje jim čas apod. 
Naše knihovna je unikátní především pro své genealogické práce a svoje zaměření. Navrhujeme tedy, 
že umožníme některé knihy půjčovat tzv. korespondenčně – tj. zasílat poštou. To samozřejmě neplatí 
pro všechny knihy – vzácné a drahé knihy nelze půjčovat jinak než na místě. Stejně tak i vytížené knihy 
(soupisy poddaných, ruly) nebo originály rodinných kronik. S ostatními knihami by neměl být problém, 
pokud se ustanoví určitá pravidla např. – max. 2 vypůjčené knihy najednou, 1 zaslání poštou v roce 



zdarma v rámci členského příspěvku, další poslání již placené atd. Doufáme, že toto rozhodnutí přispěje 
k širšímu využití knihovny, protože – k čemu je Společnosti rozsáhlá knihovna, když ji nikdo 
nevyužívá? Opakuji, že toto je návrh, o kterém předpokládáme další diskuzi. 

4. Internetové stránky – na tomto poli chceme přinést nové stránky genealogie.cz, které by směrovali 
více k modernímu portálu. Byla  by tu sekce pouze pro členy, kde by měli mít možnost náhledu na 
všechny články z GHL v elektronické podobě, informace o dění ve společnosti včetně jednání SV atd. 
Bohužel 38% členů nemá přístup k PC nebo internetu, takže hlavní způsob pro komunikaci s členy 
zůstává stejně GHL.  

5. Pomoc a kontakty v genealogii – mnozí členové v anketě uvedli, že nemají možnost kontaktovat 
někoho ze zkušených genealogů nebo heraldiků v okolí svého bydliště. V Praze je to relativně 
jednoduché a je možné využít Úterníky nebo Středečníky, ale mimo Prahu je to obtížné. Prvním krokem 
je opětné zveřejnění počtu členů v jednotlivých regionech v GHL, dalším krokem je využití členů 
ochotných aktivně vytvořit jakousi mini „pobočku“ s podporou SV.  

6. Pomoc a kontakty v PC pro genealogii – nechceme duplikovat učení znalostí výpočetní techniky. 
K tomu slouží speciální učební programy dostupné ve větších městech dotované státem. Pokusíme se o 
kontakt s některou z těchto organizací se záměrem zorganizovat speciální kurz pro genealogy. Jinak 
funguje Úterník s lidmi ochotnými poradit v případě problémů s genealogickým programem BK6 nebo 
dalšími počítačovými věcmi. Je možné se také s konkrétním dotazem a problémem obrátit na SV, který 
nasměruje dotaz na příslušného odborníka, pokud je k dispozici. K lepší komunikaci o problémech 
genealoga s PC by měly pomoci nové stránky společnosti. 

7. Ediční činnost – 78% členů si kupuje genealogickou literaturu vydávanou Společností. Objevili se 
náměty na potřebné knihy, které genealogové postrádají. Jedná se především o různé pomůcky pro 
bádání, jako jsou slovníky česko, německo, latinské a další pro genealogy. Průběžně budeme 
připravovat, co je v naší moci. Tento rok vyjde opožděně Sborník II k učebním textům kurzu pro 
pokročilé.  

8. Kurzy – navštívilo je 42% z dotázaných členů a z nich hodnotí 86% kvalitu kurzu jako vysokou. Po 
skončení kurzu pro pokročilé genealogy vyhodnotíme možnosti dalšího vývoje kurzu v dalších 
ročnících. Uvažujeme o časové změně pořádání kurzu (nyní čtvrtky mezi 17-19h) a propagaci. 

9. Členové a regiony – I když mnoho členů Společnosti žije v Praze, jejich bádání je rozprostřeno přes 
celou ČR. Možná mnozí členové bádají ve stejných regionech jako jiní členové, aniž o tom vědí. A 
možná mají i stejné předky. Mapování badatelského úsilí členů v konkrétních regionech již bylo před 
lety provedeno, je ale vhodné jej aktualizovat, doplnit a hlavně – zpřístupnit všem, i novým členům pro 
případnou výměnu informací mezi sebou.  

10. Genealogická výroční setkání s prezentací výsledků bádání – bývaly doby, kdy se konalo jednou za 
čas setkání genealogů za účelem výměny zkušeností, přednášení o bádání, prodejem literatury apod. 
Bylo by vhodné spolu s dalšími genealogickými společnostmi uspořádat alespoň 1x za dva roky toto 
setkání a obnovit starší tradici, pokud bude zájem. Budeme kontaktovat další společnosti s podobným 
záměrem. 

11. Ročně alespoň 2 výstavy v regionálních muzeích – výstavy jsou velice důležité, protože rozšiřují 
povědomost o genealogii v daném kraji a mají přímý vliv na nábor nových členů v místě. Výstava musí 
být uvedena genealogickou přednáškou zkušeného genealoga.  

12. Propagace genealogie v tištěných médiích, masových sdělovacích prostředcích a internetu. Pokud má 
někdo z členů přístup do novin, televize apod., rádi bychom toho využili pro propagaci genealogie a 
Společnosti.  

13. Spolupráce s dalšími společnostmi zabývající se genealogií – MGHS v Brně, Klubem pro českou 
heraldiku a genealogii a dalšími. Je nutné, aby  tyto sdružení vystupovaly jednotně vůči státním 
archivům a při požadavcích na úpravu legislativy. Musíme se alespoň jednou ročně setkat a projednat 
postup při společných úkolech. ČR je příliš malá na to, aby zde mohli genealogické a heraldické 
společnosti izolovaně vystupovat. Považuji to za mrhání cennými dobrovolnickými aktivitami. 

 
To jsou naše představy, které vznikly na základě ročního vedení Společnosti, pořádané ankety a rozhovorů 
s některými členy. Budeme jenom rádi, pokud s námi budete o směrování Společnosti diskutovat – nabízíme 
osobní setkání nebo otištění diskusního článku v GHL. A budeme ještě raději, pokud by se kdokoli z vás chtěl 
ujmout určitého dílčího úkolu nebo projektu a rozšířit naši činnost 
 
 V následné diskusi informoval Tomáš Krůta o privatizaci bytového domu Fantova 28, Praha 13, kde 
sídlí naše společnost. Vzhledem k potencionální možnosti ukončení pronájmu nebo i značnému zvýšení nájmu 
v těchto prostorách, bude společnost postavena před úkol, zda hledat nové sídlo. Proto SV navrhl schválení 
možnosti využití finanční částky na termínovaném vkladu pro účely stěhování nebo získání nového prostoru a 
případného vybavení nové kanceláře a knihovny, jelikož běžný rozpočet nestačí pokrýt tyto zvýšené náklady. 



Správní výbor připomněl, že finanční částka na termínovaném vkladu byla Valnou hromadou v roce 2006 
zmražena jen pro účely nákupu nebytových prostor. Po diskusi vznikl návrh, který byl odsouhlasen a zařazen do 
návrhu usnesení. Dále vystoupil pan Ing. Vladimír Votápek, který po vyslechnutí plánu činnosti a rozvoje neměl 
již co dodat a podpořil tuto navrženou činnost. 
 
Usnesení Valné hromady ČGHSP v roce 2007 přednesl předseda návrhové komise pan Vladimír Náprstek. 
 
 
Usnesení Valné hromady ČGHSP ze 24. března 2007  
 
1)Valná hromada schvaluje: 
  a) Zprávu správního výboru o činnosti a hospodaření ČGHSP za rok 2006. 
  b) Zprávu revizní komise za rok 2006 
  c) Udělení Čestného členství panu Miloslavu Trnkovi a Uznání za práci pro    
        Společnost Pavlu Hnízdilovi, Janu Kahudovi a Karlu Chobotovi. 
  d) Volbu předsedy společnosti pana Martina Slabocha. 
  e) Plán práce společnosti pro rok 2007.      
  f) Rozpočet společnosti pro rok 2007 s tím, že plánované příjmy jsou ve výši  
      353 tis. Kč, plánované výdaje 410 tis. Kč a hospodářský výsledek ztráta 57 tis. Kč. 
 
2)Valná hromada souhlasí v případě stěhování ze stávajících prostor společnosti a pro vybavení prostor nových 
čerpat v případě nutnosti částku do výše 50 tis. Kč z termínované vkladu společnosti u banky. 
 
3)Valná hromada ukládá předsedovi a správnímu výboru společnosti vedle běžných organizačních, 
administrativních a finančních činností zajišťovat zejména: 
 
 a) 1x ročně zpřístupnit v sobotu kancelář a knihovnu jako den otevřených dveří 
 b) každé pondělí dostupnost kanceláře v době od 15 do 17 hodin 
 c) zpřístupnit spolkovou knihovnu členům společnosti a stanovit podmínky pro        
 korespondenční půjčování knih 
 d) doplňovat knižní fond knihovny 
 e) realizovat Středečníky 
 f) podporovat setkání členů společnosti na Úternících 
 g) podporovat a aktivizovat regionální poboček, kde jsou členové ochotni aktivně      
 spolupracovat 
 h) uspořádat kurz pro začínající rodopisce 
 i) vydat publikaci Sborník učebních textů II. ke kurzům pro pokročilé rodopisce 
 j) realizovat dvě výstavy pro propagaci genealogie a heraldiky spojené s přednáškou 
 k) zpracovat a vydat seznam spolkové knihovny se stavem k 1. březnu 2007 
 l) podílet se na realizaci projektu GENEA 2003 
 m) vydávat 4x ročně členský časopis GHL 
 n) iniciovat setkání a koordinovat společné aktivity a dalšímu genealogickými  
                  a heraldickými společnostmi. 
 
Po schválení návrhu unesení byla valná hromada v 13,30 hodin ukončena. Dále proběhla krátká volná diskuse 
pro přátele genealogie a heraldicky. Správní výbor velmi děkuje členům za jejich účast a podporu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


