ZÁPIS Z ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY
SPOLEČNOSTI PRO DĚJINY NĚMCŮ V ČECHÁCH
konané 19. května 2016 v konferenčním sále Muzea města Ústí nad Labem
Program:
1. Zahájení, volba komisí
2. Zprávy o činnosti: a) vlastní, b) součinnost s Collegiem Bohemicem
3. Pokladní zpráva
4. Revizní zpráva
5. Plán činnosti na rok 2016/2017
6. Volba výboru a volební komise
7. Diskuze
8. Usnesení
9. Závěr
1) Jednání Společnosti pro dějiny Němců v Čechách (dále SDNČ) zahájila jeho předsedkyně Kristina
Kaisrerová minutou ticha za dlouholetou členku SDNČ Doc. Alenu Míškovou, Ph.D. (1957-2015).
a) Do mandátové komise byly navrženy Helena Houfková a Jitka Bajgarová
b) Do návrhové komise Petr Karlíček a Tomáš Okurka
c) Do volební komise Milan Svoboda a Martin Krsek
¨
Všemi přítomnými schváleno.
2) Zpráva o činnosti
a) Předsedkyně přednesla zprávu o činnosti SDNČ za poslední období. Vyzdvihla zejména
transformaci společnosti podle novely občanského zákoníku, změnu banky a podchycení členské
základny, která ještě musí být dokončena. Byla vydána kolektivní monografie z konference konané v
roce 2014 (První světová válka a role Němců v Českých zemích) a do konce roku se plánuje vydat
kolektivní monografii z konference 2015 (Přemysl Oráč se vrací domů aneb české pověsti). SDNČ se
dále v rámci Dnů česko-německé kultury na Česko-německé multimediální retroshow Vladimíra
Kaisera v prostorách Muzea města Ústí nad Labem (29. října 2015) a (spolu s Collegiem Bohemicem a
Collegiem Bohemicem) na mezinárodní konference týkající se migrace „Isolated or Entangled
Histories? Migration erinnern in regionalen und lokalen Kontexten“v 3. - 5. prosince 2015. SDNC se
rovněž podílela na přípravě aktuální konference Orosené dějiny. Ústecká pivní konference.
K. Kaiserová opět vyzvala členskou základnu ke spolupráci při doplňování webových stránek. Také
znovu slíbila pokus vydat Zpravodaje Společnosti.
b) Zdenék Radvanovský rozebral součinnost SDNČ a Collegia Bohemica (CB). Podle jeho slov CB
doslova "přežilo svou vlastní smrt". Příliš nepracovala správní ani dozorčí rada (nekompletní složení).
Obsáhle se zmínil o pokutě, kterou CB vyměřil finanční úřad a způsobu/možností jejího splacení. Ve
správní radě bude mít SDNC nově větší zastoupení - její předsedkyní byla zvolena K. Kaiserová a

členem Z. Radvanovský. Předsedou dozorčí rady se stal V. Houfek. Ministerstvo kultury nyní uvolnilo
finance pro realizaci výstavy.
K. Kaiserová doplnila, že SDNČ má zájem na maximální stabilizaci poměrů v CB a plně podporuje
pozice Muzea města Ústí nad Labem.
V. Houfek hovořil o pokutě, kterou CB dostalo za pochybení při plnění grantových podmínek. Na
pokutu půjčí CB město Ústí nad Labem formou tzv. zápůjčky.
Hlavní problém však podle něj nebyl vyřešen, pouze dočasně odložen. V této souvislosti jde
především o dvě věci: a) kdo je za aktuální problémy odpovědný, b) jakým způsobem bude zápůjčka
na pokutu zaplacena.
Zpráva byla všemi přítomnými schválena.
3) Pokladní zpráva
Václav Houfek informoval o současné finanční situaci SDNČ. Významnou změnou oproti minulosti je
změna banky. Nyní má společnosti účet u UniCredit Bank, který je bez poplatků. Příjmy i výdaje SDNČ
byly podle Houfka v uplynulém období marginální. Rozpočet je vyrovnaný.
Pokladní zpráva byla všemi přítomnými schválena, avšak s tím, že Václav Houfek do týdne dodá
kompletní informace, které budou uveřejněny na stránkách SDNČ.
4) Revizní zpráva
Přednesla Jana Hubková, zpráva bude doplněna po předložení kompletní pokladní zprávy.
Schváleno všemi hlasy přítomných.
5) Plán činnosti v letech 2016-2017:
- dokončit evidenci členů
- vydat Zpravodaje SDNC a vylepšovat webové stránky SDNC
- vydat sborník konference „Pověsti“ a k vydání připravit sborník z konference „Orosené dějiny“
- dále spolupracovat v orgánech CB
- připravit akci či projekt s účastí SDNC
- aktivní účast na konferenci Orosené dějiny
- příprava konference 2017, patrně k církevním dějinám
Schváleno všemi hlasy přítomných.
6) Volba výboru
Mandátní komise sdělila, že 12 členů SDNČ přítomno, schůze je usnášení schopna. Přistoupeno k
volbě.
Výsledky voleb přednesl M. Krsek: "Všichni navržení kandidáti, výbor: V. Houfek (11) , K. Kaiserová
(12), T. Okurka (11), Z. Radvanovský (11); revizní komise: M. Cvrková (11), J. Hubková (12), M. Veselý
(11 hlasů) byli řádně zvoleni."
Funkce ve výboru byly rozděleny následovně: Kristina Kaiserová předsedkyně, Tomáš Okurka
pokladník, Václav Houfek jednatel, Zdeněk Radvanovský člen výboru.

7) Diskuze
Milan Svoboda měl dvě otázky:
Je možno častěji aktualizovat stránky společnosti?
Je možno na XI. sjezd historiků ČR (hlavní téma - migrace a emigrace) připravit menší panel, který by
se týkal témat spjatých s německou historiografií v Čechách? Tam zde by se eventuelně mohla
angažovat jak univerzita tak SDNČ.
K. Kaiserová: "K první otázce. V zásadě souhlasím, ale nemáme na to zatím kapacity. K té druhé - mám
obavy, že k německé historiografii už nic pozitivního nepřineseme. Akci však budeme propagovat."
M. Veselý: "Zkusíme vymyslet, čím sjezdu přispět. Pro mě je to nová informace. Zamyslím se nad tím."
Poznámka předsedkyně SDNČ: "Příští konference se patrně bude týkat církevních dějin. Přesně to
ještě specifikujeme."
8) Navrženo následující usnesení:
Společnost souhlasí s předloženýma zprávami, avšak s výhradou, že Václav Houfek do týdne vypracuje
a předloží podrobnější pokladní zprávu. Větší pozornost bude dále věnována webovým stránkám jednotliví členové jsou žádáni o podklady. Členové společnosti také berou na vědomí situaci v Collegiu
Bohemicu a doporučují dále podporovat jeho činnost aktivním členství ve SR a DZR.
Usnesení SDNČ bylo všemi hlasy přítomných schváleno

Zapsal: P. Karlíček
V Ústí nad Labem, dne 19. 5. 2016

Předsedkyně: K. Kaiserová

