Valná hromada Společnosti pro dějiny Němců v Čechách
16. června 2021
Muzeum města Ústí nad Labem

1) Minuta ticha za zesnulou dlouholetou členku Společnosti PhDr. Martu
Cvrkovou (1947-2021).
2) Mandátová komise (Václav a Helena Houfkovi) konstatovala
usnášeníschopnost valné hromady.
3) Komise návrhová (Martin Krsek a Petr Karlíček) – program.
4) Zprávy za předchozí období:
Předsedkyně K. Kaiserová: V roce 2020 Valná hromada SDNČ neproběhla
v důsledku epidemické situace. Společnost se významně zasazovala o odpuštění
dlužné částky Collegiu u města Ústí nad Labem. Dotáhl se „Schichtovský sborník“
z kolokvia 2019. Spolupráce s Euroregionem Elbe/Labe dále úspěšně pokračuje.
P. Koura o finalizaci výstavy Naši Němci v Collegiu Bohemicu (CB): „Blížíme se cíli.
Je třeba ještě dotáhnout v některých expozicích např. zatemnění, větrání, také
některé texty a grafické prvky. Odhaduji konec prací na přelom srpna a září.“
V. Houfek: „Za dozorčí radu CB potřebuji od P. Koury předem podklady k výroční
zprávě Collegia.“
Všichni souhlasí se zprávou o činnosti
5) Zprávu o příjmech a výdajích za uplynulé období přednesl předseda
pokladní komise T. Okurka.
Všichni souhlasí s pokladní zprávou
6) Účetní revize – J. Hubková: „Hospodaření se svěřenými prostředky odpovídá
realitě.“
Valná hromada bere na vědomí.
7) Plán činnosti formuluje K. Kaiserová: „Nadále budeme podporovat CB a podílet
se na blížících se kulturních akcích. Na podzim 2021 proběhne odložené kolokvium
Poslední rok druhé světové války, dále bude vydána monografie: Ukryté umění
V. Houfek: „Musíme stanovit termíny dalších kolokvií. Už víme, že na podzim 2021
bude Poslední rok druhé světové války, navrhuji, že další kolokvium proběhne už
v běžném termínu na jaře 2022. Téma bude ještě stanoveno.“
P. Karlíček: „Příští rok uplyne sto let od smrti našeho posledního císaře Karla I.,
mohlo by se konat monarchistické kolokvium, např. Habsburkové v Čechách
(severních) po roce 1918.
M. Krsek: „Monarchismus po roce 1918. To je nosné.“

V. Houfek: „Ano, témat se nabízí hodně. Např. zahraniční československá politika
k Habsburkům v době první republiky.“
K. Kaiserová: „Blíže to tedy dohodneme korespondenčně.“
V usnesení bylo shrnuto výše uvedené.
Usnesení bylo přijato jednomyslně.

Zapsal: Petr Karlíček

