
Zápis z valné hromady Společnosti pro dějiny N ěmců v Čechách, která se uskutečnila 
30. května 2013 v Ústí nad Labem.
-----   -----   -----

Předsedkyně Společnosti přivítala přítomné.
Byla zvolena mandátová komise,  návrhová komise a volební komise 
Byla přednesena zpráva o činnosti Společnosti za uplynulé období.
Byla přednesena pokladní zpráva Společnosti za uplynulé období. 
Byla přednesena revizní zpráva Společnosti za uplynulé období.

Valné hromadě byl předložen návrh plánu činnosti na rok 2013/14. 

Byli představeni kandidáti do výboru a revizní komise Společnosti a následně proběhla volba 
jak nového výboru tak revizní komise. Do výboru Společnosti byli zvoleni:Václav Houfek, 
Kristina Kaiserová, Alena Míšková, Tomáš Okurka. Do revizní komise Společnosti byly 
zvoleny: Marta Cvrková, Jana Hubková a Marie Macková.

Následná diskuse se týkala: 
- tématu Společnost jako jeden ze zakladatelů Collegia Bohemica: Zdeněk Radvanovský jako 
člen správní rady CB informoval o aktuální situaci a diskutovalo se o návrhu nové 
zakladatelské smlouvy CB, kterou předložila UJEP Ústí nad Labem. Valná hromada 
Společnosti nedoporučila akceptovat text této smlouvy v předložené podobě a pověřila výbor 
společnosti dál jednat v těchto intencích. 
- stavu členské základny

Členové Společnosti dostali VII. číslo spolkového sborníku, ve kterém jsou publikovány 
výstupy z konference Tajemství starého myslivce, která proběhla 19. - 20. dubna 2012.

Byl předložen návrh usnesení, které bylo následně i schváleno.

zapsala M. Macková

přílohy k zápisu:
1) Zpráva o činnosti Společnosti za rok 2012/13.
2) Pokladní zpráva Společnosti za rok 2012.
3) Revizní správa Společnosti za rok 2012.
4) Zpráva mandátové a volební komise.
5) Usnesení z valné hromady Společnosti pro dějiny Němců v Čechách

ze dne 30. května 2013.
6) Usnesení valné hromady Společnosti k návrhu nové zakládací smlouvy Collegia Bohemica.
7) Prezenční listina. 

Usnesení valné hromady Společnosti pro dějiny Němců v Čechách schválené valnou 
hromadou ze dne 30. května 2013.

Valná hromada schvaluje:
- zprávu o činnosti Společnosti za období 2012/13
- pokladní zprávu Společnosti za rok 2012
- návrh plánu práce Společnosti na rok 2013/2014



Valná hromada bere na vědomí:
- revizní zprávu Společnosti za rok 2012.
- zprávu mandátové komise
- zprávu volební komise

Valná hromada ukládá:
výboru Společnosti:
- vyjádřit se k předloženému návrhu nové zakladatelské smlouvy Collegia Bohemica podle 
přiloženého textu a dále jednat o postavení Společnosti v tomto rámci
- zvolit předsedu Společnosti a informovat o tom členskou základnu
- pracovat na realizaci plánu práce na období 2013/2014



Zpráva o činnosti SDNC 2012/2013

1. SDNC se ve sledovaném období aktivně účastnila práce orgánů o.p.s. Collegium 
Bohemicum, kde je zastoupena ve vědecké radě K. Kaiserovou, ve správní radě 
Z. Radvanovským a v dozorčí radě V. Houfkem. Členové SDNC se účastnili jednání 
o dalším směřování CB – proběhla diskuse na výboru, informována bude též VH.

2. Přednáška emeritní prof. Moniky Glettlerové na téma osvícenské společnosti 
v českých zemích proběhla 23. 4. 2012.

3. V prostorách Muzea města Ústí nad Labem proběhla pod patronací SDNC dne 
18. 3. 2013 přednáška doktoranda katedry historie Mgr. Martina Tichého na téma 
útěku ministra československé vlády Karla Feirabenda a jeho rodiny v roce 1948 po 
Labi do Hamburku. Součástí přednášky bylo promítání dokumentárního filmu Útěk po
Labi a beseda s autorem scénáře Uwe Radou. 

4. Byl vydán sborník Tajemství starého myslivce Zprávy Společnosti 7) – členové 
obdrží.

5. Připravena konference Napoleonské války v české historické paměti a v paměti 
regionu,

proběhne 30. a 31. 5. 2013.

6. Proběhla inovace internetových stránek http://sdnc.albis-int.cz – diskuse o náplni.



Plán práce SDNC 2013/2014

1. Doplnit náplň internetových stránek.

2. Vydání textů Napoleonské války v české historické paměti a v paměti regionu, výstup 
v podobě Zpráv Společnosti.

3. Zprávy Společnosti doplnit o další materiály.

4. Připravit a vypsat téma dalšího kolokvia.

5. Ve spolupráci s KHI a ÚSGS FF UJEP zorganizovat přednášku Roberta Lufta 
(CC Mnichov) o jeho nové publikaci Parlamentarische Führungsgruppen und 
politische Strukturen in der tschechischen Gesellschaft.

6. Společnost se bude nadále podílet na činnosti CB v závislosti na výsledku jednání 
o nové zakládací smlouvě. 



Příloha zápisu z usnesení valné hromady Spole čnosti pro d ějiny N ěmců v Čechách, 
jež se sešla 30. 5. 2013 v Muzeu m ěsta Ústí nad Labem, k návrhu zakladatelské 
smlouvy vypracované pro ú čely p řistoupení Univerzity J. E. Purkyn ě v Ústí n. L.:

Společnost pro dějiny Němců v Čechách jako jeden ze zakladatelů Collegia Bohemica si je 
vědoma současné komplikované situace Collegia Bohemica. Pro další fungování Collegia 
Bohemica je třeba konečně vyřešit zakladatelskou smlouvu, popřípadě Collegium 
Bohemicum nově definovat. Dle našeho názoru zde klíčovou roli musí sehrát jednání mezi 
zakladateli, jež se podílejí či budou podílet na financování této instituce, tj. Městem Ústí nad 
Labem a státem (gesce v současné době dána Ministerstvu kultury ČR). V každém případě 
Collegium Bohemicum bez ohledu na aktuální situaci musí zůstat institucí fungující sice na 
základě nového rámce (inovované zakladatelské smlouvy, transformované podoby apod.), 
ale institucí stojící mimo zakladatele. UJEP a Společnost pro dějiny Němců v Čechách, ač 
nejsou schopny Collegium Bohemicum finančně podporovat, jistě budou i nadále 
významnými přispěvateli know how, konzultanty či spolupracovníky obsahové činnosti 
Collegia Bohemica, není však možné, aby Collegium Bohemicum v tomto směru podléhalo 
supervizi jedné instituce, v tomto případě dle předloženého návrhu zakladatelské smlouvy, 
UJEP. Proto valná hromada Společnosti pro dějiny Němců v Čechách nesouhlasí 
s předloženým návrhem zakladatelské smlouvy a doporučuje vést výboru jednání s dalšími 
zakladateli o budoucnosti Collegia Bohemica.


