
Zápis z valné hromady Společnosti pro dějiny Němců v Čechách konané v  Muzeu města
Ústí nad Labem dne 18. května 2017

Na úvod pozdravila předsedkyně společnosti Kristina Kaiserová přítomné členy.

Byly zvoleny komise:
a) Do mandátové komise byly navrženy Jana Hubková a Marta Cvrková.
b) Do návrhové komise Petr Karlíček a Jitka Bajgarová

     1. Zpráva o činnosti SDNČ
a) Součinnost s Collegiem Bohemicem (dále CB). Předsedkyně podala zprávu o současné 
situaci CB. V minulém roce došlo mj. k odvolání ředitelky Blanky Mouralové. V CB však má
nadále pracovní úvazek, ač je v době přítomné na mateřské dovolené. Vedení převzal dočasně
člen SDNČ Tomáš Okurka a vypořádal se s ním se ctí. Od května 2017 funkci ředitele CB 
vykonává nový řádně zvolený ředitel Petr Koura.
Tomáš Okurka následně popsal svoje působení v CB. Během jeho vedení došlo ke stabilizaci 
společnosti. Vedle pořádání kulturních a vzdělávacích akcí začal být prakticky a intenzivně 
realizován projekt výstavy „Naši Němci“. Došlo například k uzavření prvního kontraktu, díky
němuž bude vybrán manažer výstavy, pak se začnou se realizovat veřejné zakázky. 
Kristina Kaiserová dále seznámila přítomné s jednáním vědecké rady CB konaného 17. 
května 2017, které se přes složitost řady otázek neslo v pozitivním a tvůrčím duchu. 
Předsedou rady byl zvolen prof. Detlef Brandes. Během jednání došlo k živé diskusi, která se 
týkala například možných problémů s autorstvím již napsaných textů k výstavě „Naši Němci“.
Předsedkyně se podle svých slov „těší na dobu, kdy CB začne řádně fungovat a přestane být 
hlavní náplní činnosti SDNČ“.
b) Vlastní činnost SDNČ
Předsedkyně Kristina Kaiserová hovoří o základních činnostech SDNČ. V první ředě jde 
o evidenci členů nebo vydání sborníku příspěvků („Pověsti“, 2015) z předminulé konference. 
Příspěvky z konference minulé („pivo“, 2016) je už téměř posbírány. I v tomto případě bude 
dodržena zvyklost, kdy je publikace vydána do dvou let od konání konference. 
Povedla se také příprava současné konference „Reformace v německojazyčných oblastech 
českých zemí (1517-1945)“ ve spolupráci s Německým fórem pro střední a východní Evropu 
v Postupimi. Součástí konference bude i dramatizace historického textu (1937), který se 
k tématu konference vztahuje. 
Společnost se také spolupodílela na činnosti Euroregionu Elbe/Labe. Do budoucna je počítáno
s tím, že se SDNČ bude společně s Muzeem města Ústí nad Labem (MMUL) a CB podílet na 
nějakém projektu. Mělo by jít o projekt zaměřený více kulturně-turisticky a méně historicky. 
Vylepšení webu (toho se týkaly návrhy z minulé valné hromady) se povedlo částečně. 
Základní informace zde uživatel nalezne a aktuální informace pravidelně doplňuje 
spolupracovník SDNČ Radim Šolc.

     Schváleno všemi hlasy.

     2. Pokladní zpráva. Zprávu přednesl Tomáš Okurka. Seznámil přítomné s výší příjmů 
a výdajů SDNČ v období 1. ledna - 31. prosince 2016. Majetek ke dni 31. prosince 2016 činil 
15 913,64 Kč. Podrobnosti viz příloha 1 

     Schváleno všemi hlasy



     3. Revizní zpráva. Zprávu přednesla Jana Hubková. Podle ní je evidence v naprostém 
pořádku a všechny částky sedí. 

     Schváleno všemi hlasy

     4. Plán činnosti. Předsedkyně nastínila činnosti plánované na rok 2016/2017. V prvé řadě 
by se měla dokončit evidence členů, dále spolupracovat s orgány CB, připravit akci či projekt 
s účastí SDNČ a vydání konferenčního sborníku z minulé konference (2016) a přípravou 
sborníku z konference současné (2017) K tomuto bodu se přihlásil Martin Krsek s poznámkou
o možném tématu příští konference, která by se mohla týkat oslavy výročí založení 
Schichtových závodů v Ústí nad Labem. MMUL už v této věci připravuje expozici. Případná 
konference na toto téma by si kladla za cíl vyvolat badatelský zájem týkající se ústecké rodiny
Schichtů. Předsedkyně následně zmocnila Martina Krska k vytvoření návrhu „call for papers“ 
k navrhované konferenci. 

     Schváleno všemi hlasy

     5. Diskuse. Václav Houfek se zmínil o připravované expozici „Hudební kultura na 
Ústecku“. Zatím se pracovníci MMUL seznamují s tématem vyhledávají exponáty. Mezi další
zamýšlené výstavní akce (ve spolupráci s krajem) patří výstava o kamnářství a topení nebo 
výtvarné dění v severozápadních Čechách v I. polovině dvacátého století. 

     6. Usnesení. 

Společnost souhlasí s předloženýma zprávami. Opětovně platí, že nadále by měla být 
pozornost věnována webovým stránkám. Členové společnosti také berou na vědomí situaci 
v Collegiu Bohemicu a doporučují dále podporovat jeho činnost aktivním členství ve SR 
a DZR. Členové společnosti ukládají výboru dále budovat členskou základnu a rozšířit 
program SDNC.

     Schváleno všemi hlasy

     7. Závěr

Zapsal: P. Karlíček

Předsedkyně: K. Kaiserová

V Ústí nad Labem, dne 18. 5. 2017



Pokladní zpráva Společnosti pro dějiny Němců v     Čechách za rok 2016  

Stav – banka: 
počáteční stav k 1. 1. 2016 14 516,47
Čl. poplatek 800,-
Úroky 1,45
Celkem příjmy 15 317,92

Výdaje:
popl. bance 12,28

konečný zůstatek ke 31. 12. 2016 15 305,64

Stav – pokladna:
počáteční hotovost k 1. 1. 2016 0
Příjmy (čl. příspěvky) 2 400,-
Příjem celkem 2 400,-

Výdaje:
Občerstvení VH a konference 1 792,-
Výdaje celkem 1 792,-

konečný zůstatek ke 31. 12. 2016 608,-

Celkem majetek Společnosti pro dějiny Němců
v Čechách ke dni 31. 12. 2016 činil 15 913,64

V Ústí nad Labem, dne 12. 5. 2017

Jednatel: Mgr. Tomáš Okurka, PhD.


	Celkem majetek Společnosti pro dějiny Němců

