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

Dietlikon, 18.9.2018

ZÁPIS
ze schůze výboru Svazu spolků
konané v sobotu, 15.9.2018 v 13.00h v Bernu
sál kostela Bruder Klaus
Přítomni:

M.Cron (MC), předsedkyně
11 členů výboru s hlasovacím právem (prezenční listina u jednatelky)
předsednictvo: J.Havelka (JH), H.Springinsfeld (HS), Zpravodaj - redaktorka A.Benešová
zástupkyně a zástupci 8 (osmi) spolků
Hosté:
J.Vaňková, ČŠBH/ Sokol Winterthur; G.Vančura, koordinační skupina 2018
Omluveni: předsednictvo V.Günter (VG), A.Hrico (AH), Masarykův fond, Beseda Slovan Ženeva; Petr
Chour, starosta sokolské župy Švýcarské
Bez omluvy chybí:
ČSŠ-zdrav. spolek, Sokol St.Gallen

1. Zahájení / MC 13.00
a. prezence / omluveni / přivítání hostů
- MC vítá hosty (viz výše) a zástupkyně a zástupce spolků
- výbor bude usnášeníschopný od 13.30, hlasování není plánováno, schůze může začít podle programu

b. potvrzení /změny programu schůze - změny nejsou žádány
c. vzpomínka na zesnulé opustili nás
bývalý dlouholetý předseda Svazu Mikuláš Mičátek, ze Sokola Bern Vladimír Šulc, člen jednoty od
jejího založení, z Basileje Zdenka Škorpilová, Anna Rusková a Alena Strnadová, všechny dlouholeté členky spolku Domov a Sokol Basel, ze Sokola Baden Jirka Kopeček a Zdeněk Roudnický
jejich památku výbor uctil minutou ticha

2. Zápis ze schůze výboru 24.3.2018 připomínky - překlep v titulku zápisu jste si určitě opravili sami:
letošní jarní schůze se samozřejmě nekonala v roce 2017

3. Finance a stav kont SSČS k 14.9.2018 (VG, JSch - písemná zpráva, veškeré údaje zaokrouhleny)
a. zaplacené příspěvky na rok 2018: děkujeme Sokolu Baden, Bern, Zürich, „Zdravotníkům“ – ostatní prosíme o brzké zaplacení

b. konta SSČS: PC 11´100.- Fr., konto Výročí 3100.- Fr.
c. konta Zpravodaje v CH a ČR 19´100.- Fr.
4. Masarykův fond - informace z MF
příští schůze výboru MF je plánována na 4.11.2018

5. Zpravodaj
a. informace ze schůzí správní/ redakční rady 14.8.2018 a 15.9.2018
- po finanční stránce je vydávání Zpravodaje (za stejných podmínek jako dosud) zajištěno zhruba
na 10 čísel roku 2019
- práce na lay-outu nabízí tiskárna (dělali pro nás Almanach 2015) a Hana Blašková, která dosud
dělala titulní stránku
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- protože obě nabídky výslovně neobsahují sbírání a přípravu příspěvků, nemáme osobu, která by
převzala tuto práci – efektivně tedy i nadále chybí redaktor-ka s tím, že by mu/jí mohla na přání
ubýt práce na lay-outu
- finanční situace i nadále nedovoluje více než symbolické odměny zaměstnankyň a vůbec žádné
odměny přispěvatelům

b. návrhy z pléna na řešení / náhradu redaktorky
- redaktorka A.Benešová i H.Blašková doporučují/vidí jako možnosti k získáni dostatečného množství zajímavých textů a tím i k udržení Zpravodaje
(1) zajistit/angažovat pravidelné přispěvatele (měsíčně, dvojměsíčně) s vlastní rubrikou nebo s
„volnou rukou“
(2) najít/angažovat zájemce/spolupracovníka o vypracování série interview s „osobnostmi mezi
námi“ – zajímavé lidi by byly ochotné vyhledat, jak mezi starousedlíky, tak i mezi zde žijícími
úspěšnými nově příchozími – podobný projekt je v jednání v BSČ, bylo by možné využít synergie
(3) zařídit na webu jednoduchý přístup k objednání Zpravodaje, HS zjistí technické možnosti
- podle názoru přítomných mladých žen je třeba uzpůsobit/doplnit obsah Zpravodaje o témata, která zajímají mladou generaci nově příchozích i „secondos“, HS doporučuje, aby pro přehlednost a
s ohledem na „staré věrné“ čtenáře byla pro tyto příspěvky zavedena zvláštní rubrika „koutek
mladých“
- redakce: M.Krejčová, Sokol Zürich nabízí, že zkusí aktivovat/využít novou členskou základnu
v Zürichu pro pokus o zajištění osoby, která převezme pod jménem „redaktor-ka“ sbírání příspěvků
- finance: J.Martinec, Domov Bs doporučuje oslovit také možné mecenáše v řadách krajanů

c. rozhodnutí výboru o pokračování nebo ukončení vydávání Zpravodaje
Zpravodaj necháme běžet dál, je vytvořena a pověřena pracovní skupina k hledání redaktorky a
možností finančního zajištění:
- VG, MC, HS, J.Schifferle, J.Jarolímková, redaktorka A.Benešová, zájemkyně o spolupráci Hana
Blašková a Mája Krejčová – návrhy na další řešení budou vypracovány cca. do 15.11.2018, kontaktní/koordinační osoba pro další návrhy z pléna: MC - maria@cron.ch
hlasování: pro 10, jedno zdržení

6. Akce výročního roku 2018 – ve vztahu k roku 1968, 1918 a další
a. proběhlé akce
- Murten, 16.8. – informace o úspěšném třídenním programu najdete i ve Zpravodaji 9
- Domov Basel: všechny tři vzpomínkové akce 21.8. a 8.9. byly velmi úspěšné, dobře organizovány a navštíveny, úspěšné i finančně - přebytek z vybraných peněz bude převeden na Schweizerische Flüchtlingshilfe

b. plánované akce
G.Vančura představuje harmonogram, kde velká část plánovaných akcí už byla úspěšně provedena
Jednatelka připomíná: všechny informace k plánovaným, provedeným i novým akcím jsou pravidelně aktualizovány na webu Svazu

7. Zprávy a informace o aktualitách ze spolků (všechny detaily na webu Svazu)
a. ČŠBH Wallisellen / Sokol - Jana Vaňková představuje:
- Česká škola bez hranic ve Wallisellen-Zh slaví 10.výročí založení,
- vizi vybudování Českého domu, kterou s ní sdílí skupina mladých rodin Sokola Zürich;
detailní informace k oběma projektům budou ve Zpravodaji

b. BSČ - J.Jarolímková představuje Oslavu spolku v Zh. 26.10. – předložené letáky obdržely pochvalu přítomných

c. film „My a Matterhorn“ 4.10.2018 v 19.00 Kino Orient, Wettingen – vstup volný, místa limitována
(vm.guenter@hispeed.ch)

d. vzpomínka 50 let: 10.10. Basel, 11.10. Zürich, film „Invaze 1968 Ruský pohled“ (česky, angl. tituly),
s účastí autora

e. Sokol - cvičební neděle 18.11., Windisch
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8. XVI. všesokolský slet Praha 2018 / D.Štěpánková, J.Bachmann
a. DŠ: skladbu Princezna republika pro seniorky a seniory ze Švýcarska nacvičilo 18, předvedlo 16
cvičících

b. JB: skladba Spolu byla velmi náročná, protože celá choreografie mohla být připravena a nacvičena až na místě, 8 cvičících; ve skladbě Noty cvičily též 4 děti, což bylo možné především a jen díky velké angažovanosti a práci rodičů

c. obě řečnice se shodly – a získaly z pléna potlesk (bylo vidět i tu nebo onu slzičku): Slet je nepopsatelný zážitek, i emocionálně… ale několik popisů stejně najdete ve Zpravodaji a v župních zprávách!

9. Sjezd 18.5.2019
a. určení volební komise návrhy: vedení J.Zadrobílek, členky J.Jarolímková, J.Bachmann,
J.Schifferle zvolení: všichni jednohlasně

b. předběžné informace a návrhy ke kandidátní listině
MC, předsedkyně, ohlašuje, že pro příští volební období není k dispozici
AH, místopředseda pro SR, taktéž
JH, místopředseda pro ČR, prozatím je ochoten zůstat, s tím, že hledá za sebe možnou náhradu
VG, pokladní, je ochoten zůstat ve své funkci
HS, jednatelka, v dané situaci je ochotna zůstat ve své funkci, jako podpora a k zapracování nové
předsedkyně, nového předsedy
Do nového volebního období budou chybět nejméně 2 členové předsednictva. Ve spolcích je nutno se
touto problematikou zabývat už teď – zapřemýšlejte nad svou členskou základnou (nezapomeňte sami
na sebe!), porozhlédněte se i mezi členy, kteří nejsou jinak příliš „viditelní“, 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

10. Termíny / HS
a. výbor jarní schůze: 16.2.2019
b. Sjezd 2019: 18.5.2019
c. předsednictvo naplánuje příští schůzi podle potřeby, k probrání témat podle této schůze
11. Různé / MC
a. bývalý „Spolek Čechů a Slováků“ Neuchatel – JH získal kontakt na člena spolku pana Nesvedu,
který má některé archiválie spolku, a je ochoten je předat do Národního archivu. JH dohodne další
postup – děkujeme dárci!

b. Domov: navrhuje předložit Sjezdu změnu Stanov - doplnění o členství jednotlivců – HS připraví
potřebné texty k posouzení výborem 16.2. a následně spolky, k rozhodnutí na Sjezdu 18.5.

c. ČŠBH Wallisellen nabízí 29.9., „zpívání s Masarykem“ – pro všechny, od nejmladších po nejstarší,
detaily na webu Svazu

12. Závěr – MC, 16.30 h
Schůze předsednictva
k definitivnímu projednání a přípravě výše uvedených nebo nově došlých bodů,
se konala v 11.30 hod. na stejném místě
rozhodnutí a informace z jednání předsednictva byly předloženy na schůzi výboru a jsou uvedeny
v zápisu nahoře

S krajanským NAZDAR

H.Springinsfeld
jednatelka
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jde na
- adresy zástupců spolků ve výboru,
- předsednictvo,
- MF- předseda DŠ,
- Zpravodaj - redaktorka AB
jako informace dále na velvyslanectví ČR a SR v Bernu,
jednatelku MF M.Fischer, admin. Zpravodaje J.Schifferle
přípravná skupina vzpomínkových akcí 2018 G.Vančura a P.Chour, starosta župy Švýcarské
další zúčastněné: J.Vaňková, M.Krejčová
na webovou stránku SSČS http//www.svaz-spolku.ch
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