
Vážení přátelé, milí vzácní hosté, členové VGS, 

dnešní slavnostní shromáždění u příležitosti 25. výročí existence Vlastivědné a genealogické 
společnosti při Jupiter clubu ve Velkém Meziříčí má být důstojnou připomínkou dlouholeté a 
nepřetržité činnosti skupiny lidí, která začínala z ničeho. Na samém počátku stála myšlenka našeho 
„otce zakladatele“ pana Vladimíra Makovského, který vytvořil pozoruhodnou kroniku svého rodu a již 
v té době byl členem České genealogické a heraldické společnosti v Praze a Moravské genealogické a 
heraldické společnosti v Brně, a dokonce zámořské Československé genealogické a heraldické 
společnosti v Minesotě, USA. Na jeho výzvu v novinách se v září 1992 shromáždila hrstka 
genealogických nadšenců. Scházeli se v pohostinství v Jupiter clubu, ale téma genealogie je příliš 
specifické, proto Vladimír Makovský navrhl přidat jako předmět zájmu ještě vlastivědu. V roce 1994 
podepsalo 19 členů zakládací listinu Vlastivědné a genealogické společnosti. Hlavní tíha odpovědnosti 
ležela na jednateli, Vladimíru Makovském. Jeho zásluhou se společnost vypracovala v životaschopný 
útvar pracující nejprve v dvoutýdenních, později týdenních pravidelných úterních odpoledních. A co 
bylo jejich náplní? Několik stovek zajímavých přednášek - konkrétně úctyhodných 668, dále 46 
zajímavých besed a 93 vlastivědných zájezdů. V přednáškách vlastivědně zaměřených se jednak 
seznamujeme s významnými archeologickými objevy, které nám přibližuje náš dlouholetý 
přednášející pan profesor Unger, jednak připomínáme zapomenuté události a osobnosti. Jako příklad 
uvedu přednášky o gen. Jiřím Jarošovi, jemuž jsme na Novém hřbitově díky vstřícnosti radnice odhalili 
pomníček, dále vzpomínka na prof. Františka Závišku, kterou přednesl jeho příbuzný dr. Václav 
Křepelka, několik přednášek o spisovatelkách Františce Stránecké a Jaroslavě Blažkové, o nacisty i 
komunisty pronásledované a vězněné Růženě Vackové, o vynálezci Erichu Roučkovi, o lékaři a buditeli 
MUDr. Františku Skřivanovi. Uspořádali jsme dva několikadílné genealogické kurzy, které se setkaly 
s velkým ohlasem. Na podzim 2018 plánujeme další. Někteří naši členové se věnují záslužné 
publikační činnosti s tématikou vlastivěda a genealogie. Jsou to v abecedním pořadí: Ing. Antonín 
Dvořák, Mgr. Oldřich Hnízdil, Ing. Karel Hromek, Josef Jaša, Karel Křeček, Vladimír Makovský, autor 
největšího počtu publikací, z nichž největší ohlas vzbudily knihy Mlýny a mlynáři a genealogická 
příručka Hledáme své předky, jejíž třetí vydání vyšlo celostátně. Další publikující jsou Dana Michalová, 
Karel Pelánek, PharmDr. Helena Švecová, Karla Pokorná, PhDr. Marie Ripperová, Mgr. Martin Štindl, 
Ph.D., JUDr. Jaroslav Pavlas, Ph.D. 

Společnost má svoje logo, které vytvořil Mgr. Oldřich Hnízdil. Díky vstřícnosti všech pracovníků 
Jupiter clubu, především jeho ředitele Mgr. Milana Dufka, společnost velmi dobře funguje až do 
dnešních dnů. V čele společnosti se vystřídaly dvě předsedkyně – prvních deset let to byla paní 
Jarmila Prudíková, dalších patnáct let moje maličkost. Společnost řídí výbor. Práci jednatelky po VM 
převzala paní Olga Fikarová. Vladimír Makovský byl za svoji neúnavnou badatelskou a publikační práci 
nesčetněkrát oceněn: v r. 2014 se stal čestným členem Moravské heraldické společnosti v Brně a 
v témže roce převzal Nejvyšší ocenění kraje Vysočina, v r. 2015 se stal čestným členem VGS, ke svým 
93. narozeninám byl poctěn odhalením pamětní desky na rodném domě ve Věcově. Dlouholetým 
místopředsedou byl pan Mgr. Oldřich Hnízdil, který bohužel letos v květnu náhle zemřel. Pro 
společnost odvedl veliký kus práce a má náš velký vděk. Nahradil ho Mgr. Martin Štindl, PhD. Druhým 
místopředsedou byl léta JUDr. Ing. Jaromír Karmazín, nahradil ho ing. Karel Hromek jako 
místopředseda pro záležitosti genealogie. Kronikářů se vystřídalo několik: nejprve paní Jiřina 
Št´astová a pan Ladislav Slabý, potom pan Josef Jaša, který zemřel v r. 2009 a po něm tuto práci velice 
obětavě vykonává paní Dana Michalová. Zároveň se stará o webové stránky společnosti a obětavě 
vytváří audiovizuální prezentace u příležitosti jubileí členů a výročí společnosti. Knihovníkem je po 
dlouhá léta pan Josef Michal, který také pořizuje fotografie z našich akcí. Nepostradatelným 
dlouholetým členem výboru je pan Karel Křeček, který se krom spousty jiných věcí stará i o revizní 
zprávy pokladny. Mladá členka výboru, Maruška Moroňová pečuje estetickou stránku našich setkání 
u příležitosti jubileí a oslav. Svědomitou pokladní je zakládající členka paní Jana Servítová. Výbor se 
schází pravidelně jedenkrát v měsíci, v případě potřeby i častěji. Jednou ročně se koná Valná 



hromada společnosti, kde hodnotíme právě uplynulý rok. S Vaším dovolením tak učiníme dnes. Shrnu 
činnost za rok 2017 v číslech: VGS má k dnešnímu dni 57 členů. Za rok 2017 proběhlo celkem 39 akcí. 
Zúčastnilo se jich celkem 2110 osob, z toho 1176 členů společnosti a 934 hostů z řad veřejnosti. 
Průměrná návštěvnost je 55 osob na akci. Nejpočetněji navštívené přednášky roku byly: vzpomínka 
na Josefa Pěnčíka z Jinošova, s níž za námi přišel třebíčský lékař MUDr. František Dvořáček a téma 
zaujalo 85 posluchačů. Na povídání našeho člena Josefa Sedláka o návštěvě Vietnamu přišlo 86 
účastníků a procházku po starém hřbitově se zasvěceným výkladem též naší členky PhDr. Marie 
Ripperové si nenechalo ujít 77 účastníků, kteří museli být rozděleni do dvou skupin. Zatímco dříve 
jsme na zájezdy jezdili vlastními auty, letos poprvé jsme uskutečnili celodenní autobusový vlastivědný 
zájezd, a to s lektorem ing. Pavlem Svobodou za památkami Žd´árska a Novoměstska. Jeho 40 
účastníků hodnotilo akci kladně. Za paní pokladní Servítovou sděluji, že hospodaření společnosti je 
bedlivě vedeno. Příjmy za rok 2017 činí 9 880 Kč a výdaje 8 433 Kč, kde jsou zahrnuty odměny 
přednášejícím a cestovné, dále dárky jubilujícím členům, nákup knih pro naši knihovnu a drobné 
občerstvení. Revizi pokladny provedl pan Karel Křeček a shledal, že je vše v pořádku.  

Co ale v pořádku není, to je skutečnost, že v posledních letech se potýkáme s generačními potížemi 

ve Výboru. Je třeba udržet stávající úspěšný chod společnosti, na němž se podílí nepočetná skupina 

obětavých členů výboru, na které doléhá věk a nemoci. Doufám, že najdeme jejich schopné a 

ochotné následovníky. Vyzývám je, aby nezůstávali v koutě. Co vnímám jako velké klady činnosti 

společnosti, pak je to bezesporu její vzdělávací a osvětový přínos, ale v neposlední řadě i sociální a 

komunitní. Přátelská, vstřícná a otevřená atmosféra zde je toho důkazem. Dalším kladem je navázání 

spolupráce s podobně zaměřenými společnostmi v Polné, Lukách nad Jihlavou a v Náměšti nad 

Oslavou. Jsme rádi, že naše pozvání na dnešní slavnostní shromáždění přijali zástupci všech tří 

společností, leč osobně se mohli zúčastnit jenom přátelé z Luk nad Jihlavou. Naše vzájemná 

spolupráce spočívá v přednáškové činnosti, společných vlastivědných zájezdech, v inspiraci pro práci 

a výměně zkušeností. Generační problém je nám bohužel také společný. Nicméně si dovolím vyjádřit 

naději, že se nám podaří prostřednictvím mladších členů udržet dobrý status a pokračovat úspěšně i 

v dalších letech. Při příchodu jste obdrželi program na 1. pololetí 2018, který vás doufám zaujme. 

Další mimořádná akce, která se uskuteční v květnu 2018, bude návštěva Paula Makouskeho z USA, 

funkcionáře Československé genealogické a heraldické společnosti mezinárodní a spoluzakladatel 

naší společnosti. Samozřejmě, že navštíví svého dlouholetého spolupracovníka Vladimíra 

Makovského a setká se se členy naší společnosti, kteří budou mít zájem. Jak už jsem zmínila, jsme 

stále v kontaktu s Českou a Moravskou genealogickou a heraldickou společností a zde ve městě 

spolupracujeme s muzeem, městskou knihovnou a pobočkou okresního archivu. I zástupci těchto 

institucí nás dnes poctili svou návštěvou a těšíme se na další spolupráci. 

Na závěr bych ráda poděkovala našim hostům za účast, všem aktivním členům za jejich obětavou 

práci a Vám všem přeji dobré zdraví a hodně radosti z vašich ušlechtilých koníčků.  

 

A teď mi dovolte, abych předala písemné poděkování těm, kteří se o společnost nejvíce zasloužili: 

Pan Vladimír Makovský, zakladatel a čestný člen 

Pan Mgr. Milan Dufek, ředitel J-clubu 

Paní Dana Michalová, kronikářka 



Paní Jana Servítová, pokladní 

Paní Olga Fikarová, jednatelka 

Pan ing. Karel Hromek, místopředseda pro záležitosti genealogie 

Pan Josef Michal, fotograf a knihovní 

Paní Helena Švecová, předsedkyně. 

 

Následoval audiovizuální přehled 25 let činnosti, který zpracovala Dana Michalová.  

V diskusi vystoupil se slovy uznání a podpory starosta Josef Komínek, ředitel J-clubu Mgr. Milan 

Dufek, zasloužilý předseda společnosti z Luk nad Jihlavou Josef Vrzáček. Mgr. Martin Štindl, PhD., 

předal zástupcům rodiny nedávno zesnulého Mgr. Oldřicha Hnízdila nové číslo čtvrtletníku Západní 

Morava, které mimo jiné připomíná a podtrhuje význam jeho osobnosti.  

 

 

 

 


