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Informace pro účastníky 

 

 

  



 

 Večerní škola genealogie je určena pro ty, které zajímá život jejich předků, a rádi by se 

naučili tvorbu rodokmenu. Zúčastnit se mohou jak začátečníci, tak pokročilí. Večerní škola 

Vás provede celým pátráním po rodinné historii od začátku až do konce. Výuka bude 

založena na přednáškách s množstvím praktických ukázek a cvičení.  

 

 

Základní informace o kurzu 

 

  Večerní škola genealogie je pořádaná pod záštitou genealožky Blanky Lednické. 

Jednotlivé přednášky povedou lektorky Petra Nevelöšová a Lenka Filipková, absolventky 

kurzů Blanky Lednické. Lektorky nejenže studovaly historii, ale vedly již několik 

genealogických přednášek a kurzů.  

 

Kdy?  

 

Škola proběhne vždy v pondělí od 18:00 do 20:00 hod. po dobu 10 týdnů (10 lekcí). 

Čas ukončení lekce je orientační.  

 

Kde?  

 

Akademie J. A. Komenského, Ostrava 

Nádražní 416/120 

702 00 Ostrava 

 

 

 
 

 

 



 

Cena 

 

2 300,- Kč za 10 lekcí 

 

Co je v ceně?  

 

Veškeré učební materiály (strom pro zakreslení vývodu z předků, tabulky písma, 

ukázky záznamů z matrik s přepisem a překladem, tabulky křestních jmen, měsíců, stručné 

latinsko-české a německo-české slovníky základních pojmů z matrik, informace o literatuře 

k rodinné historii a podobně). 

 

 

Co si vzít sebou?  

 

Studijní materiály, které obdržíte na místě, Vám budou plně k dispozici a budete  

si do nich moct i zapisovat. Pokud chcete ale naprosté pohodlí, doporučujeme si vzít 

následující věci:  

 

• zápisník 

• propisku či tužku 

• rodné a oddací listy vašich předků (rodičů, prarodičů) 

• další informace o rodinné historii, které již máte k dispozici 

• připravené otázky ohledně pátrání 

• notebook 

 

 

 

Program 

 

Program školy je pouze orientační a může být upraven dle potřeby. 

 

1. lekce 

představení 

seznámení s kurentem 

čtení starých textů 

matriky – teoretický úvod 

2. lekce 

 slovníky, pomůcky 

 matriky narozených 

 matriky oddaných 

3. lekce 

 matriky zemřelých 

jiné matriky (židovské, civilní, …) 



 

4. lekce 

 systém archivu, náplň jejich činnosti 

ukázky vyhledávání záznamu v SOA Opava 

familysearch.org 

5. lekce 

 začínáme pátrat – praktické ukázky hledání předků 

pátráme ve svojí rodině – čas pro vlastní pátrání, pomoc při problémech 

6. lekce 

 matriční záznamy před rokem 1784 

latina 

7. lekce 

 pozemkové knihy 

urbáře 

8. lekce 

 katastry 

další mapové podklady 

sčítání lidu 

9. lekce 

 další materiály 

další historické vědy  

10. lekce 

webové stránky 

jak zapisovat informace, genealogické softwary 

výstupy pro příbuzné 

ukončení kurzu 

 

 

 

Kontakty 

 

V případě jakýchkoli otázek neváhejte využít níže uvedených kontaktů.  

 

Blanka Lednická 

E-mail: ostrava@nase-koreny.cz 

Web: http://nase-koreny.cz/ 

Olešná 2, 580 01 Havlíčkův Brod  

IČ: 70713421 

 

Petra Nevelöšová 

Tel.: +420 773 761 570 

 

Lenka Filipková 

Tel.: +420 728 938 932 

mailto:ostrava@nase-koreny.cz

