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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 

Dietlikon, 19.2.2019 
 

 

Z Á P I S 
ze schůze výboru Svazu spolků  

konané v sobotu, 16.2.2019 v 13.00h v Zürichu 
sál v „Českém domě“, Binzmühlestr. 81, Zürich Oerlikon 

 

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

předsednictvo:  J.Havelka (JH), A.Hrico (AH), V.Günter (VG), H.Springinsfeld (HS), Zpravo-
daj - redaktor T.Mertl (ToM) 

 zástupkyně a zástupci 8 (osmi) spolků  
Hosté: J.Schifferle, Zpravodaj/Sokol Baden, O.Šulcová a V.Dvořák, Sokol Bern, P.Chour, starosta 

župy Švýcarské, Alena Pajasová, Český klub, G.Vančura, koordinační skupina 2018, Pavlí-
na Šenkýřová, Český dům   

Omluveni:  Masarykův fond, Beseda Slovan Ženeva, Sokol Luzern, ČSŠ-zdrav. spolek,  

   

1. Zahájení / MC 13.30 

a. prezence / omluveni / přivítání hostů  

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

b. vzpomínka na zesnulé opustili nás  
Beseda Svatopluk Čech – Daniela Rajmonová, aktivní  m.j. jako farářka a členka výboru MF, bývalý 
člen předsednictva Svazu Jaroslav Olšanský 
Sokol Basel – bývalý člen Jaroslav Pajer 
Sokol Zürich – Václav Mika, úspěšný účastník sokolských soutěží, držitel Čestného uznání ZOS, 
zasloužil se o znovuzrození jednoty, vedl nácviky na Slety  
Beseda Slovan Ženeva – dlouholetý člen Zdenek Švejnar, býv. delegát ILO (mezin. úřad práce) Že-
neva 
jejich památku výbor uctil minutou ticha  

c. potvrzení /změny programu schůze – změny nejsou žádány 

2. Zápis ze schůze výboru 15.9.2018 připomínky – nejsou 

3. Finance  a stav kont SSČS k 8.2. resp. 31.1.2019 (VG, JSch - písemná zpráva, veškeré údaje zao-
krouhleny) 

a. konta SSČS:  PC 7000.- Fr., konto „Výročí“ 2400.- Fr., konto bude, po ukončení akcí k výročím, 
zrušeno 

b. konta Zpravodaje v CH a ČR 23600.- Fr. 
při kontrole bylo zjištěno, že Zpravodaj má z příspěvku MZV ČR k dobru ještě cca. Fr. 500.-, polož-
ka bude převedena z kont Svazu 

c. VG – příspěvky spolků – kdo ještě nezaplatil, dostane v nejbližších dnech složenku – nutno vy-
rovnat v dostatečném předstihu ke Sjezdu (hlasovací a volební právo!) 

4. Masarykův fond - informace z MF  
příští schůze výboru MF je plánována na 2.3. v Basileji, za předsednictvo se zúčastní MC a VG 
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5. Zpravodaj   

a. představení nového redaktora – Tomáš Mertl (ToM) 

- T.Mertl informuje o léčkách pro něj nového layout-programu, které způsobily zdržení prvního čís-
la, dnes má nový výkonnější počítač a mělo by se vše urovnat 

- žádá o dodá(vá)ní příspěvků, které by zajímaly čtenářstvo 

- VG popisuje dobrodružné hledání redaktora a záchranu vydávání Zpravodaje na poslední chvíli, 
nakonec se ToM přihlásil díky výzvě na facebooku, kterou publikoval Sokol Zürich a ČŠBH Lu-
zern 

b. rozhodnutí výboru / potvrzení výběru redaktora 
hlasování: nový redaktor je potvrzen potleskem všech přítomných  

c. změny a novinky ve Zpravodaji 

- přihláška přes web Svazu – návrh bývalé redaktorky A.Benešové byl realizován a přinesl už více-
ro nových předplatitelů 

- odkaz je i na fecebooku, zde i s nabídkou inzerce 

- možnost nahlédnutí do archivu Zpravodaje byla omezena na předplatitele, podle zájmu mohou 
objednat Zpravodaj i jen touto formou 

6. Stanovy - návrh spolku Domov na doplnění o možnost členství jednotlivců (zápis z 15.9.2018, bod 
11b) 

a. návrh změn byl přiložen k pozvánce k předložení členstvu; rozhodnutí o přijetí nebo zamítnutí je vě-
cí delegátů Sjezdu – zástupci spolků jsou zodpovědní za informaci členstva a tlumočení jejich roz-
hodnutí 

b. dodatečně dostaly spolky německý text posouzení J.Joklem 

c. diskuze a doplnění výborem:  

- JH se ptá, co je důvodem žádosti, chtěl by slyšet od zájemců o takové členství, jaké jsou jejich 
důvody nevstoupit do spolku, ale stát se členem Svazu – následují domněnky/teorie z pléna  

- J.Martinec připomíná, co je uvedeno ve výše zmíněném zápise – teoretický zájem členů zanik-
lých spolků 

- P.Chour uvádí teoretickou možnost členů sokolských jednot, které nejsou ve Svazu, vstoupit jako 
jednotliví členové 

- P.Chour a další: Svaz sám o sobě nenabízí aktivity, jsou to spolky, Svaz „pouze“ koordinuje – 
z tohoto hlediska není jasné, proč někdo chce být členem Svazu, ale ne některého spolku 

7. Akce výročního roku 2018  
diskuze o uvedení organizujících v přehledu akcí: 
hlasování: pro uvedení 8, proti 1, zdržení 4  
HS rozešle na všechny spolky připravený přehled k  

.  

Pro Sjezd připraví podle návrhů spolků nový, definitivní přehled; ten bude pak zveřejněn na webu 
Svazu a ve Zpravodaji 

8. Zprávy a informace o aktualitách ze spolků  

a. Beseda Svatopluk Čech – informuje předsedkyně JM.Jarolímková 

- BSČ plánuje sloučení se spolkem Český klub, schůze výborů s definitivním rozhodnutím budou: 
BSČ 1.3., Č.Klub červen; termín sloučení, po (předpokládaném) souhlasu obou výborů, je kon-
cem roku 2019 

- příprava praktického provedení je ve stavu pokročilém, bližší informace/text je přílohou zápisu 

- po spojení obou spolků je plánován vstup nové organizace do Svazu, pro Český klub ev. už na 
Sjezdu 2019  
(termín přihlášky, na adresu předsedkyně MC, pro rozhodnutí Sjezdem 2019: 8.5.2019) 

b. Sokol Baden –  informuje VG 

- vystoupení „Osvobozeného divadla“ s podporou SoBa bude 10.3. 

- česko-slovenský ples – po 42 plesech – přes plánované ukončení tradice zase bude: 30.3. ve 
Wettingen (i koláče budou!), s hlídáním (přenocováním!) dětí v Českém domě, výtěžek plesu ve 
prospěch župy CH a Českého domu 
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- organizace a příprava projektu „české vánoce“ v Dětském muzeu Baden – zahájena, další spolu-
práce z řad krajanů je vítána 
informace ke všem akcím na webu Svazu, Sokola a ve Zpravodaji 

c. Sokol Bern: film České nebe, 8.3., info na webu a ve Zpravodaji 

d. Český dům –  se představuje  

- Český dům je organizován jako samostatný spolek 

- po velkých přípravách – práce probíhají od konce listopadu – jsou prostory upravené a zaplněné 
životem: pravidelné i jednorázové akce pro návštěvníky a uživatele; nejen děti, ale hosty všech 
věků 

- žádost na přítomné: když máte jakýkoliv materiál, který je vhodný pro hraní a kutění s dětmi - sbí-
rejte a dodejte; bude buď použito zde nebo převezeno na patřičná místa v ČR nebo jinde 

- MC/VG navrhují výboru přispět na Český dům jednorázově částkou CHF 1000.- z konta Svazu 
hlasování: návrh je výborem jednohlasně přijat  
zároveň výbor doporučuje při plánování akcí použít prostor, infrastruktury a služeb ČD 

- na dotaz jednatelky, zda spolek uvažuje o vstupu do Svazu – odpověď zní ANO, v dostatečném 
předstihu před Sjezdem zašlou žádost o přijetí  
(termín přihlášky, na adresu předsedkyně MC, pro rozhodnutí Sjezdem 2019: 8.5.2019) 

e. Sokol - cvičební neděle  17.3. 2019, Windisch 

9. Sjezd 18.5.2019 - informace a návrhy ke kandidátní listině rozešle volební komise, rovněž přihlášky 
delegátů a další materiály 

10. Termíny  / HS 

a. Sjezd 2019: 18.5.2019 v Českém domě 

b. výbor 23.11.2019  na stejném místě 

c. předsednictvo naplánuje příští schůzi podle potřeby, k probrání témat podle této schůze  

11. Různé / MC  

a. Domov, J.Martinec - žádost na nového redaktora, aby uváděl permanentní výzvu: „přihlaste se 
do nejbližšího spolku – výběr na webu SSČS“ 

b. Sokol Bern plánuje akci k 50.výročí založení, termín a další informace následují 

12. Závěr – 16.20 h  
MC děkuje všem, kdo se zúčastnili a podíleli na úspěšných aktivitách minulého výročního roku  

 
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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Přílohy:  

 BSČ – návrh na nové uspořádání 

 výročí 2018 – přehled uzávěrka roku – excel; návrhy na doplnění spolky i jednotlivci, viz bod 7 to-
hoto zápisu (napište buď do 2. tabulky „doplnění“ nebo i „volně“, např. ve word dokumentu)  

 

jde na 
- adresy zástupců spolků ve výboru,  
- předsednictvo,  
- MF- předseda DŠ,  
- Zpravodaj – redaktor ToM 

jako informace dále na velvyslanectví ČR a SR v Bernu, 
jednatelku MF M.Fischer, admin. Zpravodaje J.Schifferle 
další zúčastněné: A.Pajasová, G.Vančura a P.Chour, starosta župy Švýcarské 
na webovou stránku SSČS http//www.svaz-spolku.ch 


