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Svaz spolků Čechů a Slováků ve Švýcarsku 

Zväz spolkov Čechov a Slovákov vo Švajčiarsku 
Verband der Vereine der Tschechen und Slowaken in der Schweiz 
Union des associations des Tchèques et Slovaques en Suisse 

Emmenbrücke, 26.9.2022 
 

Z Á P I S 
ze schůze výboru Svazu spolků  

konané v sobotu, 24.9.2022 v Zürichu 

Přítomni: M.Cron (MC), předsedkyně 
 10 členů výboru s hlasovacím právem (prezenční listina u jednatelky) 

předsednictvo: J.Havelka (JH), Ludmila Čarnecká (LČ), Václav Günter (VG),  
zástupkyně a zástupci spolků Beseda Svatopluk Čech, CzechIn, Domov Basel, Sokol Baden, 
Sokol Luzern  

Hosté: P.Chour, starosta župy Švýcarské  
Omluveni:  předsednictvo: H.Springinsfeld (HS), Marie Krejčová (MK), I.Suma, náhradnice 
předsednictva, Sokol Winterthur, St. Gallen  
Bez omluvy chybí: J.Čavojec (JČ) - místopředseda, Beseda Slovan Ženeva, Č-S-Š zdravot-
nický spolek, Masarykův fond, Sokol Basilej, Bern, Zürich  

  
 

1. Zahájení / MC 13.05 

a) prezence / omluveni / přivítání hostů  

- MC vítá hosty (viz výše) a zástupkyně a zástupce spolků  

- výbor bude usnášeníschopný od 13.35, schůze může začít podle programu 

b) potvrzení /změny programu schůze - změny nejsou žádány 

2. vzpomínka na zesnulé  
opustili nás  
Sokol Luzern – Odette Branny, věrná podporovatelka jednoty 
Zápis ze schůze výboru 12.3.2022, připomínky z pléna / MC nejsou 

3. Finance stav k 31.8.2022 (k dispozici u jednatelky, veškeré údaje zaokrouhleny) 

a) dary MZV ČR a SK 2022 / MC dostali jsme od MZV ČR: Kč 36´000, z toho 18´000 na Zpravodaj. 
O dar od MZV SK jsme nežádali (pro info: Dosavadní podpora např. oslavy 100. letého výročí 
Svazu byla jen verbální).  
Předsedkyně přesto bude MZV SK o finanční dar pro naši činnost 2023 žádat.  

b) konta SSČS /VG celkový majetek Svazu k 23.9.2022 je 5´000 CHF 

c) konta Zpravodaje /Sch celkově je na kontě 7´000 CHF, a to bez daru MZV 720 CHF a bez částky 
ve výši 1´000 CHF, kterou přispívá Svaz na zasílání výtisků Zpravodaje na české a slovenské ko-
munity v zemích východní Evropy. Předpokládáme, že na říjnové až prosincové vydání budeme 
mít k dispozici 8´720 CHF.  

d) členské příspěvky na rok 2022 - většina členů zaplatila, Sokol Bern má zaplaceno i za rok 
2023, děkujeme. CzechIn, Sokol Luzern, Domov Basilej a Sokol Zürich prosíme o brzké zaplacení  

4. Masarykův fond informace / MF 
příští schůze výboru MF je plánována napodzim 2022 

5. Zpravodaj   

a) informace z činnosti týmu / ToM 
ToM již 4. rok rediguje Zpravodaj, ohlasy jsou pozitivní, ale abonenti nepřibývají. Výzva na spolky – 
pomozte s hledáním abonentů. V zářijovém čísle vypsal Svaz literární soutěž pro děti, soutěž byla 
poslána i na 10 škol. Na FB profilu Zpravodaje má soutěž velký úspěch. V každé dalším čísle bude 
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představen vždy jeden ze spolků Svazu. Slibně se rozvíjí spolupráce s Obchodní komorou CH-CZ 
(HST) a jejím časopisem SWISSmag, ze kterého může ToM přebírat s jejich souhlasem články.   
ToM doufá, že časopis bude i další rok vycházet, práce na každém čísle mu dělá velké potěšení. 
Zpráva/činnost je odměněna potleskem. 

b) Finance na vydávání Zpravodaje jsou do konce roku 2022 zajištěny, viz bod 3c). Případný schodek 
na vydání prosincového čísla doplatí SSČS. Na produkci lednového čísla počítáme s dostatkem 
financí z plateb abonentů. 
JH navrhuje, aby SSČS požádal členské spolky, aby přispěly, bude-li třeba, finanční částkou na 
vydávání časopisu. 

c) Vzhledem k tomu, že finance jsou zajištěny, výbor jednohlasně rozhodnul o pokračování vydávání 
Zpravodaje.  

6. Sbírka na pomoc Jižní Moravě / Závěrečná zpráva MK stejně jako poděkování ředitele a kresby dětí  
základní školy v Lužici, kam SSČS poukázal celkem 2´500 CHF, byla otištěna ve Zpravodaji 6/2022.  
Částka byla použita na uhrazení části stravného. 
Vybráno bylo 2´340 CHF, ze svazové pokladny bylo zaokrouhleno o 160 na 2´500 CHF. 
VG přečetl e-mail MK (originál na vyžádání u jednatelky), její omluvu za nepřítomnost a poděkování 
za příležitost podílet se na aktivitách Svazu. MK informovala o dvou nových spolcích, ve kterých je ak-
tivní, Züri mámy a Sokol Zürich Nord. VG informuje, že jednota Sokol Baden spolu s jednotou Sokol 
Zürich NORD požádá o zařazení do Zahraniční obce sokolské bez příslušnosti k župě Švýcarské. Ná-
sledovala živá diskuse na téma Sokol Zürich a sokolská župa.  
JSch pošle na moravskou školu Lužice jeden výtisk Zpravodaje 6/2022, pokud ho škola ještě nedo-
stala. 

7. Sjezd 13.5.2023 

a. určení volební komise  
navržen/ k dispozici je: Jiří Zadrobílek (předseda), členka Pavlína Šenkýřová (CzechIn), člen - Be-
seda Slovan Ženeva dodá jednoho člena volební komise do 31.10.2022.  
zvolení: všichni jednohlasně  

8. Zprávy a informace o aktualitách ze spolků  

a) CzechIn zajišťoval 9.9. catering na 2. výročním sympoziu českých a slovenských vědců na půdě 
ETH - cometX. Mladí vědci zatím nejeví zájem o vstup do Svazu. 
- zasílá zástupcům spolků newsletter 
- spolupracuje s Českým klubem Zürich, Domovem Basilej 
- připravují kurz modrotisku, krojovaný ples, vánoční trhy a Mikuláše 
- 2022 krojované hody 

b) Sokol Luzern informoval o oslavě 50. výročí založení jednoty, která se bude konat 19.11.2022  

c) Domov v Basileji pořádá 18.11. setkání krajanů s cimbálovkou –„Fidlovačka“ 
- vánoční konzert Iršava 

d) Sokol Baden oslavil komorně 50. let od založení jednoty 
46. společenský ples se bude konat 4.3.2023 ve Wettingen. 

9. Termíny / HS 

a) výbor, jarní schůze 2023 – 11.2.2023:  
předsednictvo navrhuje, aby jarní schůze výboru byla zrušena. Odůvodnění: Svaz nechystá žádné 
náročné akce. Záležitosti výboru mohou být probrány i na Sjezdu.  
hlasování: pro 9, proti 0, zdržení 1 

- jarní schůze se nebude konat 

b) Sjezd 2023 nebude v prostorách Centra Č+S v Zh 13.5.2023, nýbrž v prostorách CzechIn  
Pavlína Šenkýřová vznesla námitku proti střídaní místa konání schůzí mezi CzechIn a Centrem 
Č+S v Zh. 
Zdůvodnění: Centrum není členem SSČS a minulá schůze se konala v otevřeném prostoru. 
CzechIn je členem Svazu a nedostal podporu od MZV.  
Hlasování: pro místo konání Sjezdu v CzechInn 6 hlasů 
                  pro místo konání Centru Č+S v Zh 4 hlasy. 
MC bude informovat Janu Vaňkovou o změně místa konání Sjezdu.  
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c) předsednictvo naplánuje příští schůzi podle potřeby, k probrání témat podle rozhodnutí této 
schůze  
 

10. Různé / MC  

a) informace k plánování voleb na Sjezdu 2023  
MC, předsedkyně, ohlašuje, že pro příští volební období není k dispozici. Ve Svazu působila 10 roků 
jako zástupkyně spolku a dalších 10 let jako jeho předsedkyně. 
JH oznamuje, že bude pro další volební období kandidovat, a bude současně předávat funkci svému 
nástupci. 
VG, pokladní, je ochoten zůstat ve své funkci. 
HS, jednatelka – pokud se nenajde náhrada, je v dané situaci ochotna zůstat ve své funkci, jako pod-
pora a k zapracování nové předsedkyně, nového předsedy nebo nové jednatelky/jednatele, náhradnice. 
LC je ochotna zůstat ve své funkci. 
Pavlína Šenkýřová navrhuje českou kandidátku – Michaela Retteghieri a jednoho slovenského – Fabien 
Florek - kandidáta do předsednictva. Kontakt na oba kandidáty zašle předsedovi volební komise Jiřímu 
Zadrobílkovi. 
 
Ve spolcích je nutno se doplněním předsednictva zabývat už teď – zapřemýšlejte nad svou členskou 
základnou (nezapomeňte sami na sebe!), porozhlédněte se i mezi členy, kteří nejsou jinak příliš „vidi-
telní“, informujte je a motivujte k převzetí zajímavé práce v předsednictvu. Podle Stanov je možný počet 
členů v předsednictvu 5-7, takže místa pro všechny dost. 
 

b) další příspěvky 

- LČ informuje o pořádání Běhu republiky (výzva ve Zpravodaji 6/2022). Organizace se ujala jed-
nota Sokol Zü a Český klub. Oslavme v hojném počtu 104. výročí založení Československa. 

11. Závěr – MC, 15´10 h  

 

 

Schůze předsednictva 
k definitivnímu projednání a přípravě výše uvedených nebo nově došlých bodů,  

se konala v 11.15 hod. na stejném místě  
rozhodnutí a informace z jednání předsednictva byly předloženy na schůzi výboru a jsou uvedeny v zápisu 
nahoře 

 
S krajanským NAZDAR  

 

L.Čarnecká 

členka předsednictva 

 

Přílohy: 
 

jde na 
- adresy zástupců spolků ve výboru,  
- předsednictvo vč. náhradnic  
- MF- předseda DŠ, jednatelka MF M.Fischer, 
- Zpravodaj – redaktor ToM 
jako informace na 
- sok. župu Švýcarskou – P.Chour, starosta 
- Centrum Čechů a Slováků - J.Vaňková 
- člen/ky revizní komise 
- velvyslanectví ČR a SR v Bernu 
- Český klub Zürich 

na webovou stránku SSČS http//www.svaz-spolku.ch 

 
 


