Zpráva z Valné hromady
České genealogické a heraldické společnosti v Praze
ze dne 28. března 2009
Helena Voldánová
Valnou hromadu v prostorách farního úřadu Českobratrské evangelické církve v Korunní ulici
v Praze na Vinohradech zahájil místopředseda pan Tomáš Krůta a přivítal 61 přítomných
účastníků. Po zvolení zapisovatele (Helena Voldánová) a návrhové komise (předseda Ing. Jiří
Řezníček, členové Karel Dub a Rostislav Laifr) a volební komise (předseda Petr Hnízdil,
členové Pavel Hnízdil a Marie Löwitová) a byl odsouhlasen program Valné hromady. Správní
výbor připravil pro účastníky valné hromady oblíbený prodej publikací i nabídku občerstvení.
Zprávu o činnosti za rok 2008 přednesl předseda České genealogické a heraldické
společnosti v Praze pan Ing. Mgr. Martin Slaboch.
40 let ČGHSP
Před několika dny, to bylo právě 40 let, kdy byla naše Společnost založena. Dne 5. března
1969 se v budově Národního muzea v Praze sešlo 129 zájemců o rodopis a heraldiku na
ustanovující valné hromadě, na které založili Genealogickou a heraldickou společnost
v Praze. Založení nebylo úplně snadné, neboť Ministerstvo vnitra ČSSR nechtělo dlouho
stanovy schválit. Prvním předsedou byl zvolen archivář PhDr. Vladimír Jan Sedlák. První
číslo spolkového časopisu s názvem „Listy genealogické a heraldické společnosti v Praze
Acta genealogica ac heraldica“ vyšlo v květnu 1969. Od počátku si správní výbor
uvědomoval důležitost vydávání časopisu, který je nejvýznamnějším pojítkem všech členů
z celé republiky. Věřím, že naši předchůdci by byli s naší současnou činností spokojeni
a zároveň doufám, že i my najdeme do budoucnu své nástupce.
Rád zde připomenu, že blahopřání k našemu 40. výročí nám zaslali:
Heraldický a genealogický spolek Adler z Vídně, Národní muzeum v Praze, Czechoslovac
Genealogical Society Intenational St. Paul (USA), Pražská informační služba, Historický
spolek Schwarzenberg z Českých Budějovic, Česká vexilologická společnost, Genealogická
společnost z Francie, Archiv Lipsko (Německo), Zentralstelle für Personen-und
Familiengeschichte Frankfurt am Main (Německo).
Činnost správního výboru
Správní výbor se v průběhu roku 2008 scházel ke schůzím každé 3 týdny (kromě letních
měsíců července srpna) všech schůzí se účastnil i předseda revizní komise Ing. Milan
Špirakus. Členové správního výboru se poctivě snažili plnit plánované i mimořádné úkoly.
Úkolů bylo mnoho a s potěšením mohu říci, že většina se jich podařila splnit. Členové
správního výboru zajišťovali: pondělní dvouhodinové služby v kanceláři, 1x měsíčně služby
spolkové knihovny, doplňování knižního fondu, vydávání časopisu GHL, vyřizování pošty,
prodej publikací a starších časopisů GHL, 2x „Den otevřených dveří“, aktualizaci webových
stránek, schvalování a registraci osobních znaků, vedení účetnictví, přednášky na
Středečníčcích, uspořádání 2 výstav „Putování za předky“, vedení členské evidence, výběr
ročních členských příspěvků a uspořádání kurzu pro začínající rodopisce. Jistě uznáte, že na
několik členů správního výboru to bylo úkolů dost.
Provoz kanceláře
Po uzavření nájemní smlouvy s Bytovým družstvem Fantova pro stávající nebytové prostory
bylo nutno zajistit několik technických úprav: montáž měřidel na topení, montáž nového
zámku po jeho násilném zničení, tisk a umístění firemního štítu na vchodových dveří

a rekonstrukce i kolaudace úklidového prostoru na WC. Kancelář byla pravidelně otevřena
v pondělí a v Den otevřených dveří a služby zajišťovalo pět členů správního výboru
(Voldánová, Jičínská, Šimková, Černá a Slaboch).
Členství
V roce 2008 bylo přijato 50 nových členů, 3 členům bylo členství obnoveno, 5 členů zemřelo,
7 členů ukončilo, 16 členům bylo pro neuhrazení členského příspěvku členství ukončeno.
K 31. prosinci 2008 měla ČGHSP celkem 744 individuálních členů. Organizací – archivů,
knihoven, muzeí - bylo celkem 81 (z toho 7 nově přijatých) a dalším 26 organizacím zasíláme
povinný výtisk nebo časopis vyměňujeme.
Vyřizování korespondence
Většina dotazů se týkala objednávek publikací, členství v ČGHSP a část byla také odborné
dotazy, které si vyžádaly náročnější odpovědi. Téměř všechny dotazy a přání byly vyřizovány
do 2 týdnů, pokud nebyly nutné konzultace s odborníky. Za rok 2008 došlo 238 dopisů
a odesláno bylo 119 listovních zásilek. Nejvíce korespondence je však vyřizováno
elektronicky emailovou poštou. V průběhu roku 2008 bylo doručeno a vyřízeno 399
emailových zpráv.
Časopis Genealogické a heraldické listy
V průběhu roku 2008 se opět podařilo vydat a všem členům rozeslat 4 čísla spolkového
časopisu Genealogické a heraldické listy. Každé vydání časopisu má v posledních 3 letech již
pravidelně 96 stran. Příznivý ohlas u čtenářů měl pestrý obsah časopisu a postupné
představování SOA archivů, které mají pro genealogy největší význam.
Knihovna
V červnu 2008 ukončila roční práci knihovnice paní Vlasta Krylová, za což ji ještě jednou
přede všemi děkuji, a od září se stal novým knihovníkem náš mladý člen Daniel Lang, který
své úkoly plní svědomitě. Soupis celé knihovny včetně nových přírůstků za rok 2008 je
uveřejněn na našich stránkách. K 31. prosinci 2008 měla knihovna ČGHSP přesně 5 000 knih.
Koncem roku se podařilo odkoupit knihovnu našeho dlouholetého člena pana Josefa Bady
(1918–2008) a jubilejním 5000. zapsaným titulem se stal rozsáhlý rodokmen Badů.
Multimediální knihovna, která byla založena roku 2007, měla ke konci roku 23 jednotek (CD,
DVD, videokazety).
Pro knihovnu se v roce 2008 zajistilo a připravilo:
- nový knihovní řád
- nové razítko pro označení publikací
- nákup 12 nových knihovních skříní
- nákup 2 poliček pro nabídku publikací a časopisů k prodeji
- zajištěna celodenní brigáda v sobotu 15. listopadu pro montáž a umístění nových knihoven
a přemístění knih
- průběžně je zajišťováno označení všech knih razítkem a barevnou páskou
- průběžně zajišťováno dokupování a zápis knihovních jednotek
- zajištěny dva dny otevřených dveří v knihovně
- zajištěny návštěvní dny v knihovně každé první úterý v měsíci
Věříme, že tyto změny zlákají členy k větší návštěvnosti a využití naší specializované
spolkové knihovny.
Dny otevřených dveří
Dny otevřených dveří byly zajištěny v roce 2008 o dvou sobotách, a to 19. dubna (16 osob)
a 22. listopadu (25 osob). Návštěvy využili hlavně noví zájemci o členství a mimopražští

členové. Největší zájem byl opět o zapůjčení autorských prácí členů, soupisy poddaných
podle víry a berní ruly. Dále o poskytnutí informací o společnosti a rady k počátku
rodopisného bádání.
Nové internetové stránky www. genealogie.cz
Dne 14. srpna 2008 byly spuštěny na staré adrese nová grafická podoba našich stránky, kterou
připravil místopředseda Tomáš Krůta. Většina odkazů byla zachována a nejvýraznější
změnou bylo využívaní přímého objednávání našich publikací, které do konce roku
několikanásobně zvýšilo prodej knih. Na stránkách brzy najdete i další nové možnosti.
Výstavy a propagace Společnosti
Prezentační výstava „Putování za předky“ se konala v roce 2008 na dvou místech v Praze. Ve
dnech 22.dubna až 15. června 2008 v druhém patře věže Novoměstské radnice v Praze 2.
Slavnostní zahájení otevření všech výstavních prostor v Novoměstské radnici bylo doplněno
prohlídkou radnice s průvodcem a rozhovorem pro Český rozhlas.Druhá výstava se konala od
19.listopadu do 12.prosince v „Gymnásiu Jižní Město“ a byla zaměřena především pro
studenty tohoto gymnázia. Výstavu si přišlo prohlédnout i dalších 205 žáků z místních
Základních škol. Spolupráce na propagaci naší Společnosti a genealogie vznikla s Městskou
knihovnou v Praze. V měsíci únoru, březnu a dubnu zajistila paní Jičínská besedu v Městské
knihovně ve Vršovicích a na Opatově. V měsíci listopadu měl pan Slaboch přednášku
v Městské knihovně na Smíchově.
Dále se členové správního výboru podíleli na rozhovorech v Českém rozhlase Praha, Plzeň,
pro časopis Koktejl a televizní pořad pro mládež Sabotáž.Prezentaci a informace o naší
Společnosti zařadila na svůj portál Městská část Praha 13, kde máme sídlo. Informace o kurzu
pro začínající rodopisce byla zveřejněna v novinách Nedělní Blesk, 24 hodin a Inzertní
noviny. Zasláním nabídky k odběru našeho časopisu Státním okresním archivům a dalším
organizacím, jsme získali dalších 8 odběratelů. Propagace Společnosti a získání nových členů
byla také zvýrazněna vytvořením nové podoby našich internetových stránek, při ukončení
kurzů pro začínající rodopisce a na dnech otevřených dveří.
Kurz pro začínající rodopisce a kronikáře
Od 25. září do 27. listopadu 2008 probíhal v Základní škole na náměstí Jiřího z Poděbrad
v Praze 3 pod vedením ing. Václava Háska již třicátý pátý kurz pro začínající rodopisce
a kronikáře. V porovnání s předcházejícími lety se do kurzu přihlásil poměrně vysoký počet
zájemců. Aby byly zajištěny optimální podmínky pro výuku čtení starých textů, bylo nutno
otevřít dvě třídy po devatenácti osobách. Dvoutřídní provoz však kladl zvýšené nároky na
organizační zajištění. Přesto se charakter kurzu neodlišoval od předcházejících let a učební
plán byl co do úrovně i počtu přednášek splněn. Účast na vyučování byla poměrně vysoká
a u poloviny účastníků dokonce stoprocentní. V tomto kurzu byl poprvé využit digitální
projektor zakoupený správním výborem Společnosti, čímž došlo i ke zkvalitnění výuky.
Promítat tabulky, grafy nebo snímky je nyní možno i v ostatních přednáškách obou kurzů, při
Středečnících a jiných příležitostech, zatímco dosud se tato technika uplatňovala pouze
v předmětu „Využití počítače v rodopisné práci“. K přednášce „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 naši členové paní Blanka Čádová a pan Ing.
Bohumír Kurz. Toto zpestření výuky se setkalo se zájmem posluchačů kurzu. Účastníci kurzu
označili za nejlepší lektory JUDr. Marka Starého a Mgr. Jana Kahudu, též naše členy.
Absolventi kurzu byli ještě na 2 exkurzích, které se už tradičně pořádají jako důležitý
přídavek kurzu pro začínající rodopisce, a to do Státního oblastního archivu Praha a do
prvního oddělení Národního archivu.

Vydání Německo-českého slovníku pro genealogy
Na minulé Valné hromadě jsem informovali, že náš člen pan Jan Mareš připravil německočeský slovník pro genealogy. Dokonce jsme odhlasovali uvolnění částky 180 000 Kč pro jeho
vydání. V průběhu roku byl zajištěn odborný posudek germanistky z FF UK, který upozornil
na chyby, zejména na jeho obsáhlost, proto bylo navrženo odstranit negenealogické výrazy.
Pan Mareš pracuje pilně na opravách a věřím, že v letošním roce dojde k vydání slovníku.
Osobní znaky
V průběhu roku 2008 byl schválen pouze 1 nový osobní znak a celkem zaregistrováno je
u ČGHSP 33 osobních znaků. Znaky jsou ke zhlédnutí na našich webových stránkách.
Skupina pro využití počítačů v genealogii
Skupina pro využití počítačů v genealogii se během roku tradičně scházela v restauraci na
Novotného lávce v Praze a pomáhala ostatním členům i dalším zájemcům s užíváním
genealogických počítačových programů.
Spolupráce s ostatními genealogickými a heraldickými společnostmi
V měsíci dubnu nás v kanceláři navštívil předseda a zakladatel genealogické společnosti ze
Slovinska (Slovensko rodoslovno društvo) pan Peter Hawlina, který v Čechách pátral po
svých předcích. Výměna časopisů a informací o činnosti obou společností zahájila
pravidelnou spolupráci.
S několika společnostmi, kterým byly koncem roku a v lednu 2009 rozeslány pozdravné
dopisy, se podařilo navázat novou spolupráci. Některé nám již blahopřáli ke 40. výročí
a nabídli nám i možnost představit naši Společnost v jejich časopisech.
Středečníky
V Revoluční ulici v Praze 1 proběhlo pod vedením Filomeny Jičínské celkem15 Středečníků.
Průměrná účast byla 13 posluchačů. Největší zájem byl o přednášky: ing. Josefa Fučíka
„Konec Rakousko-Uherské monarchie, války a rozpuštění Rakousko-Uherské armády (26
posluchačů), Tomáše Krůty „Prezentace skupiny pro využití počítačů v genealogii“ (17
posluchačů ) a prof. Vladimíra Bendy „Dějiny a genealogie hugenotů“ (17 posluchačů). Navíc
se podařilo zorganizovat 2 exkurze, 7. října 2008 do nového depozitáře Národního
technického muzea v Čelákovicích, kterého se zúčastnilo 9 členů a druhá do Muzeum hudby
v Praze.
Záchrana pamětní farní knihy zatopené obce Červené nad Vltavou
V průběhu roku se 3 naši členové podíleli na záchraně zapomenuté pamětní farní knize
zatopené obce Červená nad Vltavou a jejím uložení do okresního archivu v Písku. Obec
Červená nad Vltavou byla úplně zatopena při budování Orlické přehrady v padesátých letech
20. století. Fara fungovala do r. 1959. Jediné, co bylo ušetřeno, byl vzácný kostelík z konce
12. století, který byl přenesen nad zátopovou oblast. Pamětní farní kniha bsahuje pro
genealogy unikátní údaje o konkrétních osobách od 20. let 18. století do zániku obce v r.
1959.
V roce 2008 se na staré půdě našel z pohledu genealogů a archivářů poklad. Byla jím
pamětní farní kniha této obce, která přežila na půdě 50 let. Při rušení obcí před zatopením
byly podobné archiválie převedeny do archivů, ale pouze důležité knihy, jako jsou matriky.
Knihu získal jeden „podnikavec“, jistý pan Jan Fiala z Pardubic. Poctivý člověk by
takový klenot odevzdal do archivu nebo římskokatolické církevní správě, protože podobná
kniha na podobná místa patří. Kniha se ovšem objevila koncem dubna 2008 na internetové
aukci, kde jí objevily členky naší společnosti paní Tomanová a Jičínská. Okamžitě začaly
jednat, upozornily archiv v Písku (kam obec místně náleží) a podnikly další kroky na
záchranu farní knihy. Archiv neměl možnost se narychlo účastnit aukce, a proto se paní

ředitelka SOkA v Písku, paní Mgr. Jindřiška Mošanská, dohodla s námi, že knihu vydražíme
a předáme archivu. Tak se i stalo a knihu na Aukro.cz vydražila paní Jičínská za 15 726 Kč.
Knihu takové hodnoty jsme nechtěli nechat posílat poštou a proto jsme majiteli
navrhli, že si pro ní do Pardubic přijedeme sami a osobně vyzvedneme. Jaké bylo překvapení,
když majitel najednou začal pod různými záminkami uhýbat, přestal komunikovat a po
2 týdnech shánění suše oznámil, že knihu prodal druhému vydražiteli! Dnes už bohužel
nezjistíme, zda aukce nebyla dohodnuta předem, ale skutečně podivné a krajně neseriozní
jednání nás hodně zaskočilo. Nepomohla ani stížnost na vedení Aukro.cz.
Ve snaze získat knihu jsme kontaktovali nového „majitele“, pana Pavla Hájka. Ten již
měl pro archiv více pochopení, ale opět s překupnickými manýry. Prý ho kontaktovali další
zájemci a nabízejí mu (i ze zahraničí) za knihu velké sumy. Musela být nabídnuta vyšší
částka. Cena pro archiv byla 30 tisíc Kč, naše Společnost přispěla navíc skromným
příspěvkem 5 tisíc Kč. Celkem tedy 35 tisíc Kč.
Podmínky koupi byly dohodnuty, ale předání se táhlo přes celé léto z různých důvodů
a teprve 14.11.2008 byla kniha předána v pořádku do archivu v Písku.
Nejdůležitější je, že knihu se podařilo dostat do archivu a je dostupná všem badatelům.
Jsme rádi, že i naše Společnost mohla přispět k zachování této drobné kulturní hodnoty.
Zprávu o hospodaření za rok 2008 přednesl pan Tomáš Krůta.
Hospodaření naší společnosti za minulý rok bylo příznivé a mohu Vám předložit výčet
jednotlivých položek.
Celkové příjmy činili 490 598 Kč
z toho

318 220 Kč členské příspěvky
75 078 Kč prodej publikací členům
74 890 Kč kurzovné
12 517 Kč bankovní úroky
9 893 Kč různé

Celkové výdaje činili 467 629 Kč
z toho

182 824 Kč tisk časopisu GHL
15 000 Kč grafická úprava časopisu GHL
69 121 Kč balné a poštovné časopisu GHL
37 974 Kč nájemné nebytových prostor
25 435 Kč nákup publikací
15 038 Kč poštovné
39 469 Kč provozní náklady (poplatky, náklady pro kurzy, nájemné dalších
prostor, tisk průkazek)
13 000 Kč grafická úprava webových stránek
10 925 Kč nákup projektoru
27 887 Kč rekonstrukce WC
13 746 Kč nákup knihovních skříní
17 210 Kč náklady pro kancelář (kancelářské potřeby, pojištění, telefon)
Hospodářský výsledek činí + 22 969 Kč
Termínovaný vklad ve výši 500 tisíc Kč nebyl použit a zůstal v plné výši na účtu.

Zpráva Revizní komise ČGHSP
Pan Ing. Milan Špirakus přednesl zprávu Revizní komise ČGHSP, která se věnovala kontrole
činnosti, hospodaření, stavu majetku a plnění úkolů uložených na minulé Valné hromadě.
Mimo jiné se věnovala diskusnímu příspěvku z valné hromady v roce 2008 pana Jana
Podholy, ke kterému zaujala stanovisko a písemně se vyjádřila.
Předseda revizní komise zkonstatoval, že všechny úkoly byly splněny a poděkoval členkám
Revizní komise paní Pavle Říhové a Petře Pánkové za práci v celém volebním období.
Diskuse
V diskusi vystoupila paní Helena Voldánová, která připomněla všechny akce připravené
k oslavě 40. výročí založení společnosti (tisk propagačního kalendáře, výstava na úřadě
Městské části Prahy 13, natočení dokumentu o Společnosti kabelovou televizí Prahy 13,
pozvánky na akce v časopise Stop Prahy 13, sázení pamětní lípy a záměr připravit podzimní
setkání členů s programem). Pan knihovník Daniel Lang pozval přítomné do knihovny a na
Den otevřených dveří. Dále vystoupil pan předseda Martin Slaboch s návrhem na změnu výše
ročního členského příspěvku pro zahraniční členy na částku 600 Kč, která byla všemi hlasy
odsouhlasena.
Udělení uznání za práci pro společnost
Dle návrhu Správního výboru odsouhlasila udělení uznání za práci pro společnosti pro Ing.
Jana Oulíka za práci v redakční radě časopisu GHL a za pomoc s heraldickými dotazy, pro
MUDr. Kristiána Koubka za přínos v oblasti genetiky a genealogii, pro Stanislava Kasíka za
pomoc s heraldickými dotazy, zejména z komunální heraldiky. Na další návrh udělila valná
hromada čestné členství panu Ing. Janu Oulíkovi za mnohaletou činnost ve Společnosti.
Návrh změny stanov
Správní výbor předložil nový návrh změny stanov v § 9 (3). Hlavním důvodem bylo zajištění
pružnosti složení a počtu členů Správního výboru. Návrh byl jednohlasně odsouhlasen
a správní výbor jej zveřejní na webových stránkách a zajistí oznámení změny na Ministerstvu
vnitra ČR.
Nové znění stanov:
§ 9 (3) Správní výbor je volen valnou hromadou. Sestává z předsedy, místopředsedy a dalších
nejméně 3 členů. Při hlasování při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. S výjimkou
předsedy a místopředsedy, volených vždy individuálně, jsou členové správního výboru voleni
na základě návrhu společně, pokud by valná hromada nežádala volbu jmenovitě.
Před volbami Správního výboru ČGHSP přednesl pan Tomáš Krůta celkové zhodnocení
celého volebního období a rekapitulaci plnění úkolů v rozvoji naší společnosti. Obsah
zkrácené verze:
1. Naší hlavní snahou bylo zvýšit přidanou hodnotu stávajícím členům, oživit nárůst nových
členů a aktivovat spolkovou činnost. Na začátku jsme vyhlásili anketu, jejíž výsledky nám ve
směrování další činnosti společnosti velice pomohly. Počet členů byl po dlouhé stagnaci
konečně loni výrazně přírůstkový (50 nových členů) a věříme, že díky dalším propagačním
aktivitám se nám tento trend podaří udržet.
2. GHL – zde jste přímými hodnotiteli Vy. Redakce se snaží udržet různorodost článků
a rozšiřovat záběr na související témata. I v heraldice jsme přidali nové články. Pokračujeme
třeba v seznamování s jednotlivými archivy u nás i v zahraničí a nadále připravujeme nová
témata a nové formy – např. brzy přineseme rozhovory se zajímavými osobnostmi. Stále je
ale co zlepšovat. Vždy uvítáme vaší zpětnou vazbu stran úrovně a témat článků.

3. Knihovna - knihovna se výrazně proměnila – má nové uspořádání (logické členění
i fyzické v nových skříních, označení knih), seznam je dostupný na internetu včetně přírůstků.
Dnes funguje nový knihovník, kterého navrhujeme za člena SV. Věříme, že jeho činnost
přispěje k rozvoji a využívání knihovny. Nakonec jsme nerealizovali korespondenční
půjčování z různých důvodů. Každý rok věnujeme finanční částku pro opravy a nákup
nových knih.
4. Internetové stránky – v srpnu 2008 jsme spustili nové stránky a doufáme, že Vás zaujaly.
Jsou podle mého názoru více přehledné s novou grafikou a obsahují nové funkce a možnosti.
Nové stránky měly několik pozitivních efektů - mělo okamžitý vliv na raketový nárůst
prodeje knih – 4-5x vyšší počet objednávek! Také vyšší návštěvnost. To je obrovský úspěch.
Dále přibylo samoobslužné fórum pro pátrání, informace o dění, GHL atd. Do budoucna
připravujeme privátní část pouze pro členy s hodnotnými informacemi a mnoho dalšího.
5. Pomoc a kontakty v genealogii – podporujeme členy v jejich bádání, ale jako SV nemáme
zatím možnosti rozvinout individuální pomoc. Na každý genealogický a heraldický dotaz
odpovídáme, pokud je to v našich silách. Nicméně rádi bychom pravděpodobně s pomocí
nových webových stránek ustavili poradní skupiny pro genealogy a heraldiky - to je náš cíl.
Samozřejmě úspěšně fungují Úterníky a Středečníky, které jsou využívány i pro různou
genealogickou pomoc a komunikaci mezi členy.
6. Ediční činnost – velice důležitá náplň naší činnosti. Vyšel Sborník II pro pokročilé
genealogy a naplno probíhají práce na přípravě Německo-českého slovníku pro genealogy
s panem Marešem. Přislíben máme i Latinsko-český slovník. Vydávání publikací je finančně
i časově velice náročné, takže nelze očekávat větší frekvenci vydávání titulů.
7. Kurzy – jsou jedna z nejdůležitějších akcí, které pravidelně pořádáme. V roce 2008 jsme
přilákali dokonce tolik frekventantů, že jsme museli otevřít 2 třídy. Ve snaze vedoucí ke
zkvalitnění výuky jsme zakoupili digitální projektor a přednášející tedy mohou využívat
promítání z počítače pro názornější výuku. To se osvědčilo nejen při běžných přednáškách,
ale i při čtení.
8. Členové a regiony –bývalé regionální pobočky dnes prakticky žádné neexistují. Změnila
se doba a způsob komunikace a nevidíme v tuto chvíli velkou poptávku po regionálních
uskupeních. Oživení regionů úzce souvisí s aktivizací členů pro spolkovou činnost a pokud by
se potřeba v regionech objevila, rádi na ni zareagujeme.
9. Genealogická výroční setkání s prezentací výsledků bádání – toto je náš velký dluh,
který se zatím nepodařilo vyrovnat. Převážně z důvodu, že jsme zatím v rámci SV nebo mimo
něj nezískali organizátory pro takovou akci. Podporujeme jinak genealogická setkání, o čemž
svědčí účast našich zástupců na genealogických matiné v Brně. Věříme, že tento dluh
v pořádání takových akci v nadcházejícím období vyrovnáme.
10. Ročně alespoň 2 výstavy v regionálních muzeích – výstavy se nám daří plnit na 100%.
Jsou vždy minimálně 2 ročně a tento rok chystáme dokonce 3, kdy vyjedeme s výstavou do
Podorlicka.
11. Propagace Společnosti a genealogie za poslední roky doznala obrovský skok kupředu.
Nejen často v tiskovinách (např. velký speciál o genealogii v časopise Koktejl), ale i
několikrát ročně v rozhlase (za poslední rok dokonce 3x), výjimečně i v televizi (1x ročně).
Propagace se snoubí s našimi novými internetovými stránkami a s růstem zájmu o členství.
12. Spolupráce s dalšími společnostmi zabývající se genealogií – podařilo se nám dostat na
přímo výbornou úroveň vztahy s dalšími genealogickými a heraldickými společnostmi
(hlavně MGHS a SGHS, ale i Slovinsko). Co víc, čile komunikujeme s archivy a získáváme
cenné kontakty. Komunikaci s genealogickou, heraldickou a archivní obcí věnujeme velké
úsilí – izolovaně toho moc nedokážeme.
To byly oblasti, které jsme si vytyčili a ve kterých chceme nadále napnout síly, pokud nám
dáte svou důvěru. Podařilo se nám splnit většinu cílů, které jsme si stanovili. Je ale pravda, že
u některých cílů jsme nedosáhli všeho, o co jsme usilovali.

Počet členů SV je dán Stanovami a tento systém není zrovna pružný. Proto také na této VH
žádáme o zjednodušení struktury SV. Cílem není zajišťovat všechny aktivity silami SV, ale
jmenovat příslušné vedoucí projektu nebo garanty, kteří budou mít úzkou zodpovědnost za
daný projekt. Například Arnošt Drozd jako garant a zodpovědný člověk za oblast heraldiky.
Chceme přenášet aktivity mimo SV v souladu s cílem oživení spolkové činnosti.
Na závěr si tradičně neodpustím výzvu – pokud nám dáte zpětnou vazbu co se Vám ve
Společnosti líbí nebo co je pro Vás negativní, velice jí oceníme a dokážeme zlepšit práci SV.
Volby Správního výboru ČGHSP se ujal předseda volební komise pan Petr Hnízdil
a správní výbor byl zvolen ve složení:
předseda: Ing. Mgr. Martin Slaboch (56 hlasů pro, 1 se zdržel)
místopředseda: Tomáš Krůta (56 hlasů pro, 1 se zdržel)
členové správního výboru: Ing. Václav Hásek, Filomena Jičínská, Helena Voldánová,
Marcela Černá, Ing. Jaroslava Šimková, Daniel Lang (52 hlasů pro, 5 se zdrželo).
Volby Revizní komise ČGHSP ve složení:
předseda RK: Ing. Milan Špirakus (55 hlasů, 2 se zdrželi),
členky: Petra Pánková a Pavla Říhová (54 hlasů, 3 se zdrželi).
Na závěr poděkoval předseda Martin Slaboch přítomným za důvěru a podporu Správnímu
výboru ČGHSP.
Plán činnosti ČGHSP na rok 2009 přednesl pan předseda Martin Slaboch:
- 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 letních
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 genealogické projekty: „Genea “, „Genetika a příjmení“ a „Projekt sociální
mobility v Čechách“
- vydat 4 čísla GHL
- doplňovat knižní fond genealogickou a heraldickou literaturou
- realizovat setkávání členů na Středečníkách
- uskutečnit výstavu „Putování za předky“ a dále prezentovat naší Společnost v médiích
- připravovat oslavu 40. výročí založení ČGHSP (kalendář pro rok 2009, slavnostní vysazení
lípy v archivním areálu na Chodovci, setkání)
- uspořádat kurz pro začínající rodopisce
- připravit vydání publikace Německo-český slovník pro genealogy
- připravit projekt „Významový česko-latinsko-německý slovník řemesel a povolání“ na
internetových stránkách společnosti
Návrh rozpočtu ČGHSP na rok 2009 přednesla paní Helena Voldánová.
Příjmy:
členské příspěvky jednotlivců 240 tis.
příspěvky organizací 30 tis.
kurz pro začínající rodopisce 70 tis.

prodej publikací 60 tis.
úroky z termínovaného vkladu 10 tis.
Celkem 410 000 Kč
Výdaje:
tisk časopisu GHL 190 tis.
rozesílání časopisu GHL firmou Avis 70 tis.
nájemné a poplatky za nebytový prostor 40 tis.
nákup knih do knihovny a opravy knih 30 tis.
provoz (telefon, pojištění, bankovní poplatky, kancelářské potřeby) 30 tis.
akce k 40.výročí společnosti 20 tis.
tisk propagačního letáku 30 tis.
Celkem 410 000 Kč
Rozpočet na rok 2009 je plánován jako vyrovnaný
Usnesení Valné hromady ČGHSP přednesl předseda návrhové komise pan Ing. Jiří Řezníček
a přítomní jej odsouhlasili všemi hlasy.
1. Valná hromada schvaluje:
Zprávu SV o činnosti a hospodaření ČGHSP za rok 2008
Zprávu RK k činnosti a hospodaření SV za rok 2008
Udělení uznání za práci ve společnosti pro Jan Oulíka, Stanislava Kasíka a Kristiána Koubka
a udělení čestného uznání pro Jan Oulíka
Změnu stanov v § 9 Správní výbor (3) /viz příloha/
Volbu Správního výboru, předsedy, místopředsedy a Revizní komise
Správní výbor ve složení: předseda Ing. Mgr. Martin Slaboch, místopředseda Tomáš Krůta,
členové Ing. Václav Hásek, Filoména Jičínská, Helena Voldánová, Marcela Černá,
Ing. Jaroslava Šimková, Daniel Lang
Revizní komise ve složení předseda Ing. Milan Špirakus, členové Petra Pánková a Pavla
Říhová
Plán práce a rozvoj společnosti pro rok 2009
Rozpočet společnosti na rok 2009
Změnu výše ročního členského příspěvku pro zahraniční členy na částku 600 Kč
2. Valná hromada ukládá předsedovi a Správnímu výboru ČGHSP vedle běžných
organizačních, administrativních a finančních činností zajišťovat zejména:
• 2x 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
• uspořádat kurz pro začínající rodopisce
• propagovat ČGHSP na výstavě, přednáškách a v médiích
• podporovat projekty Genea 2003, Genetika a příjmení, Projekt sociální mobility v Čechách
• vydávat 4x ročně členský časopis GHL
• iniciovat setkání a koordinovat společné aktivity s dalšími genealogickými a heraldickými
společnostmi
• připravit projekt „Významový česko-latinsko-německý slovník řemesel a povolání“ na
internetových stránkách společnosti

• připravit vydání publikace Německo-českého slovník pro genealogy
Pan Tomáš Krůta na závěr poděkoval za účast a podporu Společnosti a ukončil valnou
hromadu ve 13.30 hodin. Poté otevřel volnou diskusi pro přítomné členy, ze které vyplynuly
další dobré nápady a inspirace.

