Zpráva z Valné hromady
České genealogické a heraldické společnosti v Praze
ze dne 15. března 2008
Helena Voldánová
Valnou hromadu v prostorách farního úřadu Českobratrské evangelické církve v Korunní ulice v Praze
na Vinohradech opět zahájila paní Filoména Jičínská a přivítala 56 přítomných účastníků. Po nezbytných
volbách zapisovatele (Helena Voldánová) a návrhové komise (předseda Vladimír Náprstek, členové Karel
Dub a Pavel Hnízdil) přednesla návrh programu. Ke zveřejněnému programu byl navržen další bod a to
prodloužení mandátu o jeden rok pro Správní výbor a Revizní komisi k jednotným volbám, které se
budou konat v příštím roce.
Zprávu o činnosti přednesl předseda společnosti Martin Slaboch:
Správní výbor ČGHSP se v průběhu roku 2007 scházel pravidelně každé 3 týdny (kromě letních
prázdninových měsíců) ke svým schůzím, kterých se účastnil i předseda revizní komise ing. Milan
Špirakus. Správní výbor se snažil plnit zodpovědně všechny úkoly, které loňská valná hromada schválila.
Řešil také nové a nečekané úkoly, které se v průběhu roku vyskytly.
Minulý rok jsem přednesli plán dlouhodobého rozvoje ČGHSP - 13 bodů hlavních aktivit. Postupně se je
snažíme naplňovat a přetvářet Společnost k modernímu zájmovému spolku. Jedná se především o:
aktivity s cílem zvýšení počtu členů, snahu o větší rozmanitost a praktickou využitelnost článků v GHL,
práce na rozvoji knihovny, vydávání nových odborných knih pro genealogy a heraldiky, spolupráce
s dalšími genealogickými a heraldickými společnostmi, pořádání kvalitních kurzů pro genealogy
Členové Správního výboru v loňském roce zabezpečovali:
pravidelné pondělní služby v kanceláři, vydávání časopisu GHL a jeho rozesílání, otevření spolkové
knihovny, doplňování knižního fondu, vyřizování došlé pošty a odborných dotazů, prodej publikací a
starších GHL, akci „Den otevřených dveří“ v kanceláři a knihovně, aktualizace webových stránek,
schvalování osobních znaků. vedení účetnictví. vedení členské evidence a výběr ročních členských
příspěvků, uspořádání výstavy „Putování za předky“, pořádání pravidelných Středečníčků, vydání
Sborníku pro pokročilé rodopisce, uspořádání kurzu pro začínající rodopisce a také kurzu pro pokročilé
rodopisce
Členství
Potěšitelné je, že se podařilo zastavit úbytek členů z posledních let. Díky přijmutí nových organizací se
počet oproti roku 2006 mírně zvýšil. K 31. prosince 2007 měla ČGHSP 719 individuálních členů (z toho
11 čestných a 3 zakládající) a 74 organizací, což je celkem 793 členů. S dalšími 23 organizacemi si
vyměňujeme periodika. V průběhu roku 2007 bylo přijato 41 nových členů, 4 zemřeli, 16 členství
ukončilo a 25 členům bylo členství z důvodu neuhrazení členského příspěvku pozastaveno.
Vyřizování korespondence
Důležitou část práce správního výboru představují odpovědi na písemné dotazy. Došlé dotazy se týkající
především práce ČGHSP, členství a objednávek publikací. Odborné dotazy jsou zejména heraldické, kdy
tazatelé žádají určení erbu a informace o daném rodu. Na žádosti o vypracování rodokmenu odpovídáme
vždy, že jsme zájmový spolek, který se nezabývá vypracováváním genealogických rešerší za úplatu.
V roce 2007 bylo ČGSHP doručeno 200 dopisů. Většina korespondence je však v posledních letech
v elektronické podobě, o čemž svědčí 477 doručených e-mailů. Na všechny dotazy bylo v nejkratším
možném termínu odpovězeno, na některé odborně náročnější, které vyžadovaly konzultaci odborníků
nebo členů SV byla odpověď odeslána do 21 dnů, což je interval mezi jednotlivými schůzemi SV.
Časopis Genealogické a heraldické listy
V roce 2007 se podařilo vydat a rozeslat čtyři vydání časopisu GHL. V posledních třech letech se daří
naplnit časopis pestrými články, problémem zůstává nedostatek článků s heraldickou tématikou.
Na základě výsledků ankety a zájmů členů jsme se snažili přinášet nová témata článků. Největší zájem
projevili členové v anketě o články se zprávami z našich archivů. Podařilo se získat a otisknout nové
příspěvky o archivech na Slovensku a v Rakousku.

Koncem roku 2007 byl vydán „Přehled knihovny ČGHSP k 31. prosinci 2007“, který byl pro úsporu
peněz za poštovné rozeslán všem členům společně s GHL č. 4. Přehled obsahu knihovny připravili
manželé Trnkovi, kteří také v loňském roce provedli její celkovou inventuru. Vydaný Přehled, by měl
přiblížit členům obsah knihovny a zvýšit její návštěvnost.
Knihovna
Práce knihovnice se od 1. září 2007 ujala paní Vlasta Krylová, která dříve pracovala v Národní knihovně
v Praze. Do knihovny byla průběžně dokupována odborná literatura a také jsme získali publikace darem
od našich členů. Stav knihovny činil k 31. prosinci 2007 4643 knihovních jednotek.
V říjnu byla nově založena multimediální knihovna, do které byly zařazeny první CD a DVD.
Vydání Sborníku
V říjnu byla vydaná ČGHSP publikace „Sborník učebních textů pro pokročilé rodopisce“. Kniha vznikla
pod vedením ing. Václava Háska a náklad činil 700 výtisků. ČGHSP má tak pro účastníky obou kurzů
odpovídající odbornou literaturu.
Plagiát publikace „Učebnice čtení starých textů“
Po celý rok byl průběžně řešen případ firmy Alcorpuzzle spol. s.r.o., která neoprávněně okopírovala a
přibližně v roce 2005 sama vydala Učebnici čtení starých textů v naprosto stejné grafické podobě. Policie
případ vyšetřila, našla tiskárnu, která knihu vytiskla a výsledky vyšetřování předala státnímu zástupci.
Jednatel firmy pan Michal Baščan byl okresním soudem odsouzen k podmíněnému trestu na 1 rok. O
vyrovnání škody stále jednáme. V současné době probíhá mimosoudní jednání, ve kterém nám pan
Baščan nabídl škodu nahradit knihami jeho vydavatelství Alcorpuzzle spol. s.r.o.
Plagiát byl objeven bývalým předsedou Dr. Janem Podholou v knihkupectví v Brně a on podal trestní
oznámení na PČR. Věc převzal nový správní výbor a kauza trvala přes 2 roky. Z pohledu Společnosti je
tato kauza významná tím, že jsme ukázali, že nejsme bezbranné občanské sdružení, ale suverénní
organizace, která se dokáže bránit. Panu Dr. Podholovi patří za jeho postřeh poděkování, protože padělek
se lišil jen odstínem barvy obálky. Poděkování patří i Policii ČR, která dohledala tiskárnu, kde byly
padělky vytištěny.
Den otevřených dveří
Den otevřených dveří v knihovně a kanceláři Společnosti se konal 20. října 2007. Návštěvy využilo 20
členů a nových zájemců.
Výstava
Výstava o činnosti Společnosti pod tradičním názvem „Putování za předky“ se konala v Melicharově
vlastivědném muzeu v Unhošti od 12. července do 30. září 2007 a byla ukončena besedou k výstavě,
kterou přednesla Helena Voldánová. Na výstavu bylo zajištěno několik materiálů z Kladenska, které
ochotně zapůjčili členové ČGHSP: paní Jičínská, pan Náprstek, pan Los a pan Oulík.
Osobní znaky
V průběhu roku bylo schváleno 8 nových osobních znaků, které posoudil heraldik pan Karel Chobot.
Ke konci roku 2007 bylo tak zaregistrováno celkem již 32 osobních znaků.
Středečníčky
V roce 2007 připravila paní Jičínská 16 setkání s přednáškami, které navštívilo celkem 256 členů.
Největší účast měla přednáška Mgr. Záruby z firmy Genomac s názvem „Co nám tají naše geny“
(35 členů), přednáška Pavla Hnízdila „Zdislava z Křižanova“ a ing. Josefa Fučíka „Bitva u Zborova
(obě po 25 členech). Velice příjemné bylo opět vánoční posezení, pro které paní Jičínská připravila
výstavku českých betlémů. Program Středečníčků byl zveřejněn v GHL a na webových stránkách
ČGHSP.
Kurzy
V době od 25. ledna 2007 do 12. dubna se v Základní škole v Praze 3 na náměstí Jiřího z Poděbrad konal
třináctý kurz pro pokročilé genealogy. Kurz vedl ing. Hásek a přihlásilo se do něj 24 rodopisců, z nichž
osvědčení o absolutoriu získalo 23. V porovnání s posledním kurzem konaného v roce 2005 se do kurzu
přihlásil zhruba poloviční počet zájemců a více než polovinu tvořili dojíždějící z různých míst republiky.
Na kurzu byly předneseny 2 nové přednášky, přednáška našeho člena Dr. Kristina Koubka, DrSc.
„Genealogie a genetika“ a po několika letech byl do programu kurzu zařazen námět „Jak naši předkové

bydleli“. Přednášky se ujal Dr. Lubomír Procházka, ředitel Muzea vesnických staveb středního Povltaví
ve Vysokém Chlumci. Příští kurz pro pokročilé genealogy započne začátkem roku 2009.
Opět pod vedením ing. Háska proběhl třicátý čtvrtý kurz pro začínající rodopisce a kronikáře. Probíhal od
20. září do 6. prosince 2007 v Základní škole na náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze 3. Přes využití všech
možných náborových prostředků nastoupilo do kurzu pouhých 25 účastníků, což představuje další pokles
účasti v našich kurzech v porovnání s předcházejícími lety. Potvrdilo se, že v okruhu dostupnosti do
Prahy je zájem o výuku genealogie téměř nasycen. V průběhu kurzu se pak počet účastníků ustálil na
dvaceti jednom, a ti kurz zdárně ukončili. Za pozitivní jev je při tom možno považovat skutečnost, že
zbylí účastníci měli docházku velmi vysokou, prokázali určité zkušenosti s rodopisnou prací a měli
dobrou motivaci ke studiu. To se projevilo hlavně při výuce čtení starých textů. Učební program kurzu
byl obohacen o námět „Státní okresní archivy z hlediska genealogického bádání“, pro který jsme
v posledních letech neměli přednášejícího. Na základě poznatku z loňského roku nebyl do programu
zařazen předmět „Genealogie a genetika“. Byl zahrnut pouze do programu kurzu pro pokročilé
genealogy. Sbor přednášejících i celkové uspořádání se jen v malé míře odlišovalo od minulého kurzu.
Plán výuky byl co do úrovně i počtu přednášek splněn. Při závěrečném hodnocení byli kladně oceněni
lektoři Dr. Marek Starý, Ing. Karel Alois Stara a Mgr. Jan Kahuda. V rámci přednášky „O rodinné a
rodové kronice“ byla i letos uspořádána výstavka kronik vypůjčených z knihovny Společnosti a těch,
které na ukázku přinesli a několika slovy doprovodili hosté, paní Blanka Čádová a pan Ing. Bohumír
Kurz, za což jim patří poděkování. Toto zpestření výuky se setkalo se živým zájmem posluchačů. Výuka
byla doplněna exkurzemi do Státního oblastního archivu Praha a do prvního oddělení Národního archivu.
Správní výbor Společnosti děkuje panu Mgr. Romanu Kolkovi za obnovení tradice přednášek o státních
okresních archivech a paním doktorkám Aleně Pazderové a Vladimíře Hradecké za uskutečnění exkurzí
do pražských archivů.
Pobočky
Činnost poboček byla na vrcholu koncem 70. let minulého století, ale dnešní preferovaný způsob
elektronické komunikace příliš osobním setkáváním nepřeje, a tak není ani naděje na jejich obnovení.
Z několika poboček zůstala dnes pouze jediná v Pardubicích při Klubu přátel Pardubicka.
Skupina pro využití PC
Skupina pro využití počítačů v genealogii se pravidelně scházela v úterý na Novotného lávce. Řešilo se
mnoho problémů, které mají genealogové s využitím výpočetní techniky.
Webové stránky
Nedílnou a v dnešní době již nezbytnou součástí prezentace ČGHSP jsou webové stránky s adresou
www.genealogie.cz, které byly spuštěny v roce 1998. Od té doby došlo ke 189 000 návštěvám. Stránky
připravil a do dnešního dne se o ně stará ing. Arnošt Drozd. Stránky jsou aktualizovány nejméně 1x
týdně. Od roku 2007 je také nově možno ze stránek vytisknout členské přihlášky pro jednotlivce i
organizace.
Nové prostory
Během roku se členové Správního výboru pokoušeli nalézt nové prostory pro sídlo Společnosti, které by
byly blíže centra Prahy a měly lepší dopravní dostupnost. Vzhledem k finančním možnostem Společnosti
nebylo možno vhodný prostor najít. Písemně byly osloveny také všechny městské části Prahy i Magistrát
hl.m.Prahy.
V průběhu roku 2007 došlo k privatizaci panelového domu ve Stodůlkách, kde máme sídlo, a nyní
čekáme na smlouvu s nově vzniklým společenstvím vlastníků. Ke zvýšení nájmu zatím nedošlo.
Zprávy o ČGHSP v mediích
V roce 2007 o činnosti naší společnosti informovalo několik rozhlasových pořadů a novin jako například
rozhovor s předsedou společnosti pro Český rozhlas 7 pro krajany v celém světě, článek v měsíčníku
Nový kurýr, dále paní Jičínská vystoupila v pořadu Radiožurnál.
Spolupráce s ostatními genealogickými a heraldickými společnostmi
Rozvíjela se také spolupráce s ostatními genealogickými a heraldickými společnostmi. V červnu se
v Praze uskutečnilo první pracovní setkání se zástupci Moravskou genealogickou a heraldickou
společností v Brně. Obě společnosti se dohodli na spolupráci na několika aktivitách i na výměně periodik
a informací. Na tomto jednání zazněl záměr založit Asociaci genealogických a heraldických společností
České republiky.

Dne 17. listopadu 2007 pořádala MGHS první Genealogické a heraldické matiné v Brně, kterého se za
naši Společnost zúčastnili místopředseda Tomáš Krůta a Helena Voldánová. Spolupráce probíhá také se
Slovenskou genealogicko-heraldickou společností se sídlem v Martině.
Poděkování
Předseda pan Martin Slaboch zhodnotil činnost ČGHSP v roce 2007 jako bohatou a úspěšnou a veřejně
poděkoval všem členům Správního výboru, Revizní komisi, knihovnici a další spolupracovníkům a
členům.
Zprávu o hospodaření za rok 2007 přednesl pan Tomáš Krůta:
Příjmy
Celkem
z toho

Výdaje
Celkem
z toho

394 465,85 Kč
242 375,00 Kč členské příspěvky
48 011,15 Kč prodej publikací členům
90 160.00 Kč kurzovné
9 046,70 Kč úroky
2 500,00 Kč registrace osobního znaku členů
2 373,00 Kč vrácená platba /přeplatek služeb od MČ Praha 13/
406 577.91 Kč
115 734,36 Kč tisk GHL
34 646,85 Kč balné GHL
41 687,00 Kč nájemné
10 000.00 Kč přednášky /kurz/
11 997,00 Kč nákup knih
2 622,00 Kč kancelářské potřeby
7 827,50 Kč telefon
11 285,00 Kč poštovné
500,00 Kč nájemné VH
6 300,00 Kč nájemné pro kurzy
4 945,00 Kč bankovní poplatky
152 806.20 Kč Sborník
2 737.00 Kč provoz počítače
3 490.00 Kč provozní náklady

Hospodářský výsledek: příjmy + 394 465,85 Kč
výdaje - 406 577,91 Kč
------------------------------ 12 112,06 Kč
Vzniklý rozdíl byl uhrazen z přebytku z roku 2006. Největším výdajem byl náklad na vydání Sborníku
pro pokročilé rodopisce.
Zprávu Revizní komise k činnosti a hospodaření ČGHSP přednesl pan Milan Špirakus. Dále následovalo
projednání návrhu o prodloužení mandátu o jeden rok pro Správní výbor a Revizní komisi, který byl
odsouhlasen všemi hlasy přítomných. V diskusi vystoupil bývalý předseda Jan Podhola a přednesl své
kritické připomínky. Na jeho základní otázky ihned odpověděli členové Správního výboru. Dále na jeho
přednes reagovali i další přítomní a zastali se práce členů Správního výboru a navrhli, aby se jeho
písemným podkladem zabývala Revizní komise. Dále v diskusi vystoupil pan Hnízdil s návrhem zakoupit
projektor pro přednášky, pan Koubek s návrhem získání větší podpory od státu a získání nebytových
prostor nabízených státních památkových objektů. Pan Krůta informoval o snahách o získání grantů a
sponzorských darů a další podpory od městských úřadů. Pan Slaboch přednesl návrh o uvolnění částky ve
výši 180 tisíc Kč z termínovaného vkladu na vydání Německo-českého slovníku autora pana Mareše a
tento návrh byl odsouhlasen všemi hlasy. Dále informoval o přípravách oslavy k čtyřicátému výročí
společnosti v roce 2009.
Po krátké přestávce, kterou opět zpříjemnilo podávání kávy a čaje, byly odsouhlaseny návrh na Udělení
uznání za práci pro společnosti pro Filoménu Jičínskou za zajišťování Středečníků, pro Arnošta Drozda

za správu internetových stránek a pro Skupinu pro využití počítačů v genealogii za dlouholetou osvětovou
činnost. Pan Krůta a pan Slaboch přednesli plán činnosti a návrh rozpočtu na rok 2008.
Plán činnosti ČGHSP na rok 2008
uspořádat dva dny otevřených dveří, tím 2x ročně zpřístupnit kancelář a knihovnu i pro mimopražské
členy
zajistit otevření kanceláře každé pondělí od 15 do 17 hodin (kromě státních svátků a měsíců července a
srpna)
zajistit otevření knihovny každé první úterý v měsíci 17 -19 hod (kromě státních svátků a měsíců
července a srpna)
pravidelně aktualizovat webové stránky www.genealogie.cz
podporovat setkávání členů na Úternících
podporovat projekt GENEA 2003
vydat 4 čísla GHL
doplňovat knižní fond
realizovat setkávání členů na Středečníčkách
uskutečnit výstavu „Putování za předky“
připravovat oslavu 40. výročí založení ČGHSP (výstava, celostátní setkání genealogů a heraldiků ad.)
uspořádat kurz pro začínající rodopisce
připravit vydání publikace Německo-českého slovníku
Návrh rozpočtu ČGHSP na rok 2008
Příjmy:
členské příspěvky jednotlivců 204 tis.
Příspěvky organizací 26 tis.
kurz pro začínající rodopisce 40 tis.
prodej publikací 20 tis.
úroky z termínovaného vkladu 10 tis.
Celkem 300 000 Kč
Výdaje:
tisk časopisu GHL 120 tis.
rozesílání časopisu GHL firmou Avis 48 tis.
nájemné 36 tis.
nákup knih do knihovny 20 tis.
nové skříně do knihovny 20 tis.
modernizace webových stránek 20 tis.
stavba WC 15 tis.
poštovné 7 tis.
telefon 7 tis.
kancelářské potřeby 4 tis.
pojištění majetku 3 tis.
Celkem 300 000 Kč
Hospodářský výsledek 0 Kč
Rozpočet na rok 2008 je plánován jako vyrovnaný.
Usnesení Valné hromady
1/ Valná hromada schvaluje
Zprávu SV o činnosti a hospodaření ČGHSP za rok 2007
Zprávu RK k činnosti a hospodaření SV za rok 2007
Udělení uznání za práci pro společnost p. Filoméně Jičínské, Arnoštu Drozdovi a Skupině pro využití
počítačů v genealogii
Plán práce a rozvoj společnosti pro rok 2008

Rozpočet společnosti na rok 2008
Prodloužení mandátu pro SV a RK o 1 rok
Uvolnění částky ve výši 180 tisíc Kč na vydání publikace Německo-českého slovníku pro genealogy
2/ Valná hromada ukládá předsedovi a Správnímu výboru společnosti vedle běžných organizačních,
administrativních a finančních činností zajišťovat zejména:
1 x roční zpřístupnit v sobotu kancelář a knihovnu jako Den otevřených dveří
každé pondělí zpřístupnit kancelář v době 15-17 hodin /mimo svátků a školních prázdnin/
zpřístupnit spolkovou knihovnu dle vyhlášených dnů
doplňovat knižní fond knihovny
realizovat Středečníky
podporovat setkání členů na Úternících
upořádat kurz pro začínající rodopisce
propagovat ČGHSP na výstavě, přednáškách a médiích
podílet se na realizaci projektu Genea 2003
vydávat 4x ročně členský časopis GHL
iniciovat setkání a koordinovat společné aktivity s dalšími genealogickými a heraldickými společnostmi
3/ Revizní komisi, ukládá, aby se zabývala diskusním příspěvek p. J. Podholy a na jeho připomínky
reagovala písemně či při osobním jednáním.
Návrh usnesení, přednesený předsedou návrhové komise panem Vladimírem Náprstkem, byl odsouhlasen
všemi hlasy. Paní Filoména Jičínská poděkovala všem za účast a popřála mnoho dalších badatelských
úspěchů a ukončila Valnou hromadu v 12,30 hodin.

