
Zápis 

z   valné hromady Společnosti pro dějiny Němců v Čechách konané v konferenčním sále
Muzea města Ústí nad Labem dne 17. května 2018

1. Valnou  hromadu  zahájila  předsedkyně  Společnosti  Kristina  Kaiserová  přivítáním  členů
a přítomných hostů. Vzápětí došlo k volbě příslušných komisí. Do mandátové komise byly
navrženy Jana Hubková a Helena Houfková a do návrhové pak Petr Karlíček a Václav Maidl. 

Komise jednomyslně schváleny valnou hromadou SDNC

2. Zprávu  o činnosti  podala  předsedkyně  Společnosti  Kristina  Kaiserová.  Konstatovala
prodloužení lhůty k vydání kolektivní monografie z „pivní konference“ konané v roce 2016.
Podle posledních informací svazek vyjde během letních měsíců 2018. Před dokončením je
kolektivní monografie z konference „reformace“ uskutečněné roku 2017.  Vyjde na podzim
2018.  Dále  přítomné  seznámila  se  spoluprací  Společnosti  v rámci  Euroregionu  Elbe-Labe
a detailech přípravy současné konference „Schicht“ (2018). V této souvislosti Tomáš Okurka
doplnil zprávu o kontakty Muzea města Ústí nad Labem s potomky Georga Schichta žijícími
v Londýně.  Muzeu byl  ke studiu poskytnut  rodinný archiv (obsahující  mj.  korespondenci,
vzpomínky,  fotografie),  došlo  k vzájemným  návštěvám.  Rodinný  archiv  je  v současnosti
naskenován  a  přístupný  v ústeckém muzeu.  Podobně  jako  každý  rok  předsedkyně  SDNC
zmínila nevyhovující webové stránky Společnosti. Jejich doplňování aktuálními informacemi
však probíhá bez významnějších problémů. Dalším tématem zprávy o činnosti byla spolupráce
s Collegiem  Bohemicem,  což  je  hlavní  náplň  činnosti  SDNC.  Informaci  doplnil  Tomáš
Okurka o aktualizaci některých částí připravované expozice Collegia Bohemica; v létě 2018
má dojít  k výběrovému řízení  na dodavatele,  příští  rok  (2019)  by podle  plánu mělo dojít
k otevření  dlouho  připravované  výstavy.  Collegium  v roce  2017  uspořádalo  několik  akcí,
představilo  i  několik  putovních  výstav  a  dále  jako  v minulosti  spolupořádá  Dny  česko-
německé kultury. Petr Koura v souvislosti s připravovanou expozicí CB zmínil větší akcentaci
poválečných  násilností  na  německých  obyvatelích.  Ve  větší  míře  budou  též  představeny
nejvýznamnější  osobnosti  z řad  českých  Němců.  Bude  se  jednat  o  vizuálně  přitažlivější
interaktivní formu.

Zpráva o činnosti byla jednomyslně schválena valnou hromadou SDNC

3. Václav Houfek informoval přítomné o registraci Společnosti u Krajského soudu a o potřebě
formální změny stanov a jejich schválení valnou hromadou.

Upravené stanovy (viz příloha) byly jednomyslně schváleny valnou hromadou SDNC

4. Pokladní zprávu přednesl Tomáš Okurka. Hospodaření je vyrovnané (viz příloha).
Pokladní zpráva byla jednomyslně schválena valnou hromadou SDNC

5. Revizní zprávu představila Jana Hubková, která konstatovala, že pokladní zpráva odpovídá 
realitě hospodaření.

Revizní zpráva jednomyslně schválena valnou hromadou SDNC

6. Plán činnosti na rok 2018-2019. Společnost bude nadále podporovat Collegium Bohemicum,
spolupořádat  kulturní  akce.  Dále ještě v roce 2018 vydá obě dvě výše uvedené kolektivní
monografie a začne připravovat další konferenci. 

Plán činnosti na roky 2018-2019 byl jednomyslně schválen valnou hromadou SDNC 



7. Diskuze: 
Petr Koura nastínil možnost pořádání (kolem roku 2020) mezinárodní konference věnované
událostem excesům roku 1945.  Pořadateli  by pravděpodobně byly Collegium Bohemicum,
SDNC, Muzeum města Ústí nad Labem a česko-slovensko-německá komise historiků. 

8. Usnesení: 
Společnost pro dějiny Němců v Čechách schvaluje mandátovou i návrhovou komisi, zprávu o
činnosti, pokladní a revizní zprávu a plán činnosti na léta 2018-2019. V součinnosti s Muzeem
města Ústí nad Labem a dalšími institucemi bude i nadále podporovat Collegium Bohemicum
a jeho aktivity. Stejnou měrou se též bude věnovat pořádání konferencí a vědecké činnosti.
Společnost pro dějiny Němců v Čechách schválila upravené stanovy a pověřila člena výboru
SDNC Václava Houfka jejich zaregistrováním u soudu.

Usnesení bylo jednomyslně schváleno valnou hromadou SDNC

Dne 17. května 2018 zapsal Petr Karlíček

Dne 18. května 2018 ověřila Kristina Kaiserová, předsedkyně SDNC


