
Městys Bobrová a Farnost Bobrová 

Vás zvou do 

„Kavárny v Bobrové“ 

na přednášku o 

 

GENEALOGII 

14.7.2019  

od 16°° hod.  

v Sokolovně v Bobrové 

přednášející 

 

Blanka Lednická                          profesionální genealožka                           

Odkud pocházíme a jak starý je náš rod? Kolik z nás má 

doopravdy šlechtické předky a jak těžké je to zjistit? Co jsou 

největší překážky při pátrání po rodinných kořenech? 

Nakýcháte se hodně při listování zašlými matrikami, nebo stačí 

znát pár chytrých odkazů na internetu a všechno zvládnete z 

pohodlí domova? A jaké objevy nejvíce těší profesionálního 

genealoga?     

 

Mgr. Bc. Martin Kotačka            historik, genealog, skaut 

Znáte-li své předky po mužské linii na Moravě před rokem 

1900, máte možnost zapojit se poskytnutím vzorku své DNA do 

projektu Genetika a příjmení a zjisti historii svého rodu. Účast 

v projektu je zdarma a výstupem je mj. údaj o tom, ke které 

krevní skupině vaši předkové před několika tisíciletími patřili – 

zda to byli spíše Slované nebo Germáni, apod., a jak tyto 

skupiny lidí postupně osídlovali Evropu. 

Svou účastí v projektu přispějete k širšímu zkoumání původu 

obyvatel v českých zemích.  

Odběr vzorku DNA se provádí ze slin a je rychlý a bezbolestný. 

Vzorek k analýze může poskytnout pouze muž, ženy musí 

požádat o pomoc svého manžela nebo bratra. 

Výtěry budou součástí přednášky, vzorek s vyplněným 

dotazníkem, bude zaslán do laboratoře a po dalších několika 

měsících vám budou doručeny výsledky analýzy. 

 

Vstupné dobrovolné 

Městys Bobrová a Farnost Bobrová 

Vás zvou do 

„Kavárny v Bobrové“ 

na přednášku o 

 

GENEALOGII 

14.7.2019  

od 16°° hod.  

v Sokolovně v Bobrové 

přednášející 

 

Blanka Lednická                          profesionální genealožka                           

Odkud pocházíme a jak starý je náš rod? Kolik z nás má 

doopravdy šlechtické předky a jak těžké je to zjistit? Co jsou 

největší překážky při pátrání po rodinných kořenech? 

Nakýcháte se hodně při listování zašlými matrikami, nebo stačí 

znát pár chytrých odkazů na internetu a všechno zvládnete z 

pohodlí domova? A jaké objevy nejvíce těší profesionálního 

genealoga?     

 

Mgr. Bc. Martin Kotačka            historik, genealog, skaut 

Znáte-li své předky po mužské linii na Moravě před rokem 

1900, máte možnost zapojit se poskytnutím vzorku své DNA do 

projektu Genetika a příjmení a zjisti historii svého rodu. Účast 

v projektu je zdarma a výstupem je mj. údaj o tom, ke které 

krevní skupině vaši předkové před několika tisíciletími patřili – 

zda to byli spíše Slované nebo Germáni, apod., a jak tyto 

skupiny lidí postupně osídlovali Evropu. 

Svou účastí v projektu přispějete k širšímu zkoumání původu 

obyvatel v českých zemích.  

Odběr vzorku DNA se provádí ze slin a je rychlý a bezbolestný. 

Vzorek k analýze může poskytnout pouze muž, ženy musí 

požádat o pomoc svého manžela nebo bratra. 

Výtěry budou součástí přednášky, vzorek s vyplněným 

dotazníkem, bude zaslán do laboratoře a po dalších několika 

měsících vám budou doručeny výsledky analýzy. 

 

Vstupné dobrovolné 

Městys Bobrová a Farnost Bobrová 

Vás zvou do 

„Kavárny v Bobrové“ 

na přednášku o 

 

GENEALOGII 

14.7.2019  

od 16°° hod.  

v Sokolovně v Bobrové 

přednášející 

 

Blanka Lednická                          profesionální genealožka                           

Odkud pocházíme a jak starý je náš rod? Kolik z nás má 

doopravdy šlechtické předky a jak těžké je to zjistit? Co jsou 

největší překážky při pátrání po rodinných kořenech? 

Nakýcháte se hodně při listování zašlými matrikami, nebo stačí 

znát pár chytrých odkazů na internetu a všechno zvládnete z 

pohodlí domova? A jaké objevy nejvíce těší profesionálního 

genealoga?     

 

Mgr. Bc. Martin Kotačka            historik, genealog, skaut 

Znáte-li své předky po mužské linii na Moravě před rokem 

1900, máte možnost zapojit se poskytnutím vzorku své DNA do 

projektu Genetika a příjmení a zjisti historii svého rodu. Účast 

v projektu je zdarma a výstupem je mj. údaj o tom, ke které 

krevní skupině vaši předkové před několika tisíciletími patřili – 

zda to byli spíše Slované nebo Germáni, apod., a jak tyto 

skupiny lidí postupně osídlovali Evropu. 

Svou účastí v projektu přispějete k širšímu zkoumání původu 

obyvatel v českých zemích.  

Odběr vzorku DNA se provádí ze slin a je rychlý a bezbolestný. 

Vzorek k analýze může poskytnout pouze muž, ženy musí 

požádat o pomoc svého manžela nebo bratra. 

Výtěry budou součástí přednášky, vzorek s vyplněným 

dotazníkem, bude zaslán do laboratoře a po dalších několika 

měsících vám budou doručeny výsledky analýzy. 

 

Vstupné dobrovolné 


