
ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY
SPOLEČNOSTI PRO DĚJINY NĚMCŮ V ČECHÁCH

16. květen 2019 v konferenčním sále Muzea města Ústí
nad Labem

1) Zahájení, volba komisí. Jednání zahájila předsedkyně Společnosti pro 
dějiny Němců v Čechách
(dále Společnost) Doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc.

2) Byla zvolena mandátová komise (ve složení Eduard Mikušek a Martin 
Krsek) a návrhová komise (ve složení Jitka Bajgerová a Jana Hubková). 
Zapisovatelem byl určen Petr Karlíček, ověřovatelem zápisu byl určen 
Václav Houfek. Po úvodních slovech bylo konstatováno, že
společnost je usnášeníschopná.

3) Zprávy o vlastní činnosti Společnosti i součinnosti s Collegiem Bohemicem 
(dále CB) podala
taktéž předsedkyně Společnosti. Zmínila odchod jednoho ze členů a 
registraci dvou nových. Ocenila vydání kolektivní monografie Orosené 
dějiny z konference konané roku 2016. V tisku je zároveň kniha z 
konference Reformace v oblastech českých Němců, která se konala o rok 
později. V současnosti již probíhá redakce textů, které zazněly na 
konferenci Svět a jelen od Schichta v roce 2018. Věčnou bolestí jsou 
dlouhodobě webové stránky Společnosti. Zasluhovaly by předělat. 
Pravidelně alespoň prozatím dochází k jejich aktualizaci.
Probíhá spolupráce s Euroregionem Labe a především CB. Předsedkyně 
ocenila dosavadní činnost ředitele CB: „Petr Koura odvádí perfektní práci. 
Polovinu své energie ale bohužel musí věnovat řešení sporů s bývalým 
vedením CB.“ Detailní zprávu o fungování CB podal její ředitel PhDr. Petr 
Koura, Ph.D. Informoval o dopise zakladatelům CB, v němž žádá o 
příspěvek na soudní spor s bývalou ředitelkou CB. Předmětný spor se týká 
pokuty NKÚ udělený za pochybení v projektu. Informace o postihu CB ze 
strany NKÚ totiž bývalé vedení před dozorčí i správní radou tajilo. V 
současnosti však CB nemá vlastní zdroje na soudní výlohy a proto 
zakladatele žádá o pomoc. I přes uvedený soudní spor nadále doufá 
v možnost mimosoudního vyrovnání CB a jeho bývalého vedení. CB dále 
dokončuje přípravu výstavy o dějinách českých Němců. Přepracovány 
musely být výstavní místnosti týkající se nejstarších dějin (současný garant
doc. Tomáš Velímský) a doby lucemburské (současný garant prof. Jan 
Royt). Zcela nově budou na výstavě předvedeny digitální mapy, kam 
budou zanesena místa, kde došlo k násilnostem na českých Němcích 
během roku 1945 a mapa nepomucenských památek na území Česka. Kult
Jana Nepomuckého bude dále zkoumán, protože jde
o záležitost společnou pro Čechy i Němce. V této souvislosti zmíněna 
spolupráce se vznikajícím Sudetoněmeckým muzeem v Mnichově. Téměř 
hotové jsou podklady architektů na aktualizaci výstavy. Po jejich dokončení
bude vypsáno výběrové řízení. Petr Koura také informoval o probíhajících 
jednáních s ministerstvem kultury o převodu investičních



prostředků CB na provoz. CB se v tomto ohledu chce chovat co 
nejtransparentněji a často
nepřehledné finanční záležitosti řešit za pomoci finančního manažera. CB i 
nadále pořádá (a spolupořádá) kulturní akce jako jsou např. Dny česko-
německé kultury. Předsedkyně Společnosti navrhla vzít na vědomí zprávu 
o činnosti CB. Návrh byl valnou hromadou přijat.

4) Předsedkyně Společnosti navrhla podpořit činnost CB částkou pět tisíc 
korun na soudní náklady.
Návrh byl valnou hromadou přijat.

5)  Mgr. Tomáš Okurka, Ph.D. seznámil přítomné s e zprávou o hospodaření 
společnosti. Zpráva byla valnou hromadou schválena.

6) Kontrolní zpráva. Mgr. Jana Hubková, Ph. D. informovala členy Společnosti 
o kontrolní zprávě, která fakticky potvrzuje to, zde zatím zaznělo. Zpráva 
byla valnou hromadou schválena.

7) Plán činnosti na léta 2019–2020. Předsedkyně Společnosti dále krátce 
seznámila přítomné
s plánem činnosti. Ten bude v podstatě stejný jako doposud – plná podpora
CB, spolupráce
s Euroregionem Labe, pořádání konferencí a vydání kolektivní monografie.
Návrh byl valnou hromadou schválen.

8) Přijetí tří nových členů – Ing. Miroslav Pavlák, Ph.D., PhDr. Drahomír 
Suchánek, Ph.D. a Mgr. Marcela Zemanová, Ph.D. Valná hromada schválila 
přijetí řádných členů.

9)  Volba výboru 
Do výboru Společnosti byli navrženi: Mgr. Václav Houfek; Doc. Dr. Kristina 
Kaiserová, CSc.; Mgr. Tomáš Okurka, Ph.D. a Mgr. Petr Karlíček, Ph.D.
Kandidátní listina byla valnou hromadou schválena v předloženém znění. 
Zvoleni byli takto: 

 Předsedkyně: Doc. Dr. Kristina Kaiserová, CSc
 Jednatel: Mgr. Václav Houfek
 Člen výboru: Mgr. Tomáš Okurka, Ph.D.
 Člen výboru: Mgr. Petr Karlíček, Ph.D

10) Do kontrolní komise Společnosti byli navrženi: předsedkyně Mgr. 
Jana Hubková,Ph.D.; člen komise Doc. Martin Veselý, Ph.D. a členka komise
PhDr. Jitka Bajgarová, CSc.
Kandidátní listina byla valnou hromadou schválena v předloženém znění.

11) Valná hromada Společnosti pro dějiny Němců v Čechách  děkuje 
Doc. PhDr. Zdeňku Radvanovskémuí za dlouholetou práci ve Společnosti. 

Zapsal dne 16. května 2019 Mgr. Petr Karlíček, Ph. D.

Zápis ověřil  Mgr. Václav Houfek


