
Usnesení XXII. sněmu  
 
XXII. sn ěm schvaluje: 
- výroční zprávu o činnosti za období od XXI. sněmu, tj. od 17. 4. 2010, přednesenou 
předsedou Společnosti;  
- zprávu o hospodaření za rok 2010, přednesenou pokladníkem Společnosti; 
- revizní zprávu o kontrole hospodaření, přednesenou členem revizní komise; 
- volbu nového výboru Společnosti ve složení: předseda Rudolf Khol, místopředseda PhDr. 
Jiří Němeček, místopředseda Ing. Robert Müller, pokladník Monika Ficková, Pavel Bareš, 
MVDr. Miloš Gerstner, Ing. Josef Havrda, RNDr. Daniel Jezbera, Ing. Petr Nožička, Edita 
Šebestová, PhDr. Ludmila Žlábková; 
- volbu členů revizní komise Společnosti ve složení: Ing. Libor Pospíšil, Iva Fibigrová, 
MUDr. Olga Procházková; 
- roční členské příspěvky v minimální výši 200,- Kč a v minimální výši 100,- Kč pro studenty 
a pobíratele důchodu, a to s účinností od 1. 1. 2012. 
 
XXII. sn ěm zavazuje a žádá členy Společnosti: 
- získávat zájemce z řad občanů i mládeže o členství a činnost ve Společnosti a trvale 
rozšiřovat členskou základnu; 
- propagovat vhodnými způsoby a dle vlastních možností a příležitostí činnost Společnosti; 
- přispívat do bulletinu Zpravodaj články s tematikou ochrany a historie památek, především z 
vlastního regionu, využívat při tom zkušeností z vlastního oboru, případně informovat o stavu 
památek, o jejich akutním ohrožení v místě bydliště či v nejbližším okolí; 
- přispívat na webové stránky Společnosti příspěvky z dění v oblasti památkové péče; 
- navazovat spolupráci s ostatními občanskými sdruženími a neziskovými organizacemi, 
jejichž zájmy se dotýkají památkové péče, včetně odborných pracovišť státní památkové péče, 
dále se školami, státní správou a samosprávou; 
- navázat a prohloubit spolupráci s občanským sdružením Villa Nova Uhřínov, centrum 
experimentální archeologie a ekologické výchovy; 
- propagovat a dle možností též zajišťovat prodej publikací vydávaných nakladatelstvím 
Společnosti Balustráda, a tím posilovat finanční situaci Společnosti. Získané prostředky 
využívat k rozšiřování činnosti jak v publikační činnosti, tak při záchraně památek. 
 
 
XXII. sn ěm ukládá Společnosti: 
A) v publikační a osvětové činnosti: 
- vydávat ve čtvrtletních intervalech bulletin Zpravodaj; ve spolupráci s občanským 
sdružením Klub českých turistů a Spolek za staré město Hradec Králové žádat 
Královéhradecký kraj o grant na vydávání Zpravodaje; 
- vydat odbornou publikaci o životě a tvorbě sochaře Josefa Škody; 
- opakovaně navrhovat obnovu fasády nárožního domu v ulici Bratří Čapků a Bidlově. Objekt 
je první realizovanou prací Josefa Gočára v Hradci Králové;  
- v případě dostatečného zájmu zorganizovat v podzimním období jednodenní, případně 
dvoudenní exkurzi do Wroclawi; připravit tradiční předvánoční výlet; 
- připravit tematickou výstavu pohlednic, např. malíři na pohlednicích (architektura, příp. 
etnografické náměty), a vystavit ji v některém z výstavních prostorů v Hradci Králové; 
- podporovat aktivní působení Společnosti i jednotlivých členů proti neuváženým zásahům do 
památek či jejich okolí i případům, které evidentně památky poškozují;  
- fotograficky dokumentovat doklady lidové architektury v Hradci Králové, zejména 
s důrazem na zděné klasicistní štíty; 



- pokračovat v projektu realizace turistické naučné stezky po stopách zaniklých kostelů na 
území města Hradec Králové, a to ve spolupráci s městem Hradec Králové a občanským 
sdružením Katedrála 2008. 
 
B) na úseku aktivní péče o památky: 
- pokračovat ve spolupráci se Střední průmyslovou školou kamenickou a sochařskou Hořice a 
navrhovat obnovu drobných památek, jež nejsou vedeny v ústřední evidenci a chráněny podle 
zákona, jako maturitní práce restaurátorské třídy; 
- ve spolupráci s majiteli hradu Frymburk se nadále podílet této památky, a to brigádnickou 
činností, pokračováním sbírky na záchranu hradu (stav sbírky pololetně kontrolovat);  
- pokračovat v přípravě projektu rekonstrukce a využití dochovaných suterénních prostor tří 
zbořených domů v prostoru Kozinky v Hradci Králové;  
- ve spolupráci se Statutárním městem Hradec Králové, Muzeem východních Čech, 
Univerzitou Hradec Králové a Střední průmyslovou školou stavební v Hradci Králové 
participovat na novém projektu Obnova Císařské cesty v Hradci Králové; 
- podílet se nadále brigádnicky na záchraně historické lidové architektury – Fajfrovy hospody 
v Záměli; 
- pokračovat v brigádnické pomoci v Podorlickém skanzenu v Krňovicích. 


