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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, 28.3.2018 

 

Z Á P I S 
ze schůze výboru Svazu spolků  

konané v sobotu, 24.3.2017 v 13.00h v Bernu 
sál kostela Bruder Klaus 

 

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

předsednictvo:  J.Havelka (JH), A.Hrico (AH), V.Günter (VG), H.Springinsfeld (HS) 
 zástupkyně a zástupci šesti (6) spolků  

Hosté: Petr Chour, starosta sokolské župy Švýcarské; G.Vančura, koordinační skupina 2018; 
O.Šulcová, Sokol Bern  

Omluveni:  Zpravodaj – A.Benešová, J.Schifferle, Masarykův fond –  D.Šimko, M.Fischer 
Beseda Slovan Ženeva, Sokol Baden, Sokol Luzern, Sokol St.Gallen, Sokol Winterthur 

 

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 pro-
gramu 

b. potvrzení /změny programu schůze - změny nejsou žádány 

c. vzpomínka na zesnulé  
opustili nás  
Domov Basel: MUDr. Alexander Gordon, 2.12.2017 ve věku 102 let, dětský lékař, dlouholetý člen 
spolku / Sokol Basel: br. Bažant, 14.9.2017 (89 let) / Sokol Baden: br. Zdeněk Roudnický, 
17.12.2017 
dále ze Sokola Solothurn v lednu ses. Helena Hermann 

2. Zápis ze schůze výboru 11.11.2017 připomínky z pléna nejsou 

3. Finance  a stav kont SSČS / VG 

a. stav financí k 23.3.2018 (veškeré údaje zaokrouhleny) 

- dary MZV ČR a SK 2018: nové údaje ještě nejsou k dispozici (vloni ca. 4000.- Fr včetně 1000.- 
Fr. na Zpravodaj) 

- konta SSČS:  Pc 8700.- Fr., konto Výročí 1200.- Fr. (následuje poděkování spolkům BSČ, který 
přispěl 200.- Fr a BSl.Ženeva, který přispěl 400.- Fr.) 

- konta Zpravodaje v CH 23100.- Fr a Pc v ČR 3400.- Fr.; finance na vydávání do konce roku jsou 
podle posledních výpočtů zajištěny 

b. revize 2017 / P.Gordon 
informuje o zprávě revizní komise a potvrzení řádného vedení účtů 
(zprávy byly přečteny v němčině/originále a uloženy u jednatelky) 
Pozn.HS: při nesrovnalostech musí revizní komise informovat „na nejbližší schůzi výboru nebo 
Sjezdu“ (Stanovy, 12,a) 
MC a výbor děkují pokladním a spolurevizorkám/revizorům za jejich spolehlivou a pečlivou práci po-
tleskem 
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4. Masarykův fond 

a. potvrzení čtyř členů výboru MF (Stanovy, 14,1)  
2018   2020:  O.Libická, D.Šimko, R.Vendrová, M.Vokál: potvrzeni jednohlasně 

b. informace z MF (zpráva o činnosti a financích) došly písemně, k dispozici u jednatelky, výtažek pro 
zápis: 
„… svou dlouholetou činnost ve výboru ukončila paní Daniela Rajmonová, její nástupkyně byla na-
vržena Sokolem Luzern. Po podzimní schůzi správního výboru předložíme tento návrh výboru Sva-
zu spolků…“ 
Každoroční prosba spolkům i jednotlivcům: „Pokud znáte ve svém okolí sociální případy, kterým by 
MF mohl finančně pomoci, oznamte to laskavě některému členovi výboru MF.“ 

5. Zpravodaj - informace z činnosti týmu  
zprávu redaktorky a administrátorky předčítá člen správní rady VG 

a. podle návrhu zprávy: do Zpravodaje přijde výzva k našim mladým, že jejich příspěvky v „jejich“ ja-
zyce jsou vítány, ev. u delších příspěvků může být uveden souhrn (první „pokusný králík“ se přihlá-
sil už pro dubnové číslo) – dále podle reakcí čtenářstva 

b. J.M.Jarolímková bude hledat informace mezi expaty a studenty, zda by se nenašli zájemci o re-
dakční práci 

c. návrh na čistě internetovou verzi: provedení není realistické, je spojené s dalšími výdaji a nevyřeší 
problém obsazení redakce 

6. Akce výročního roku 2018 –  ve vztahu k roku 1968, 1918 a další  
koordinační skupina – připomíná: všechny informace k níže uvedeným i novým akcím jsou pravi-
delně aktualizovány na webu Svazu 

a. MC – leták/ flyer byl rozeslán resp. přiložen ke Zpravodaji 2  

b. akce 

- provedené:  

(1) Sokol Baden, ples 27.1. ve Wettingen s výstavou „Čsl. exil XX. století“ – ohlasy pozitivní 

(2) Sokol Bern, krajanské setkání s filmem a prezentací „srpen 1968“ 16.2. – tradičně s velkou 
návštěvností 

- definitivní:  

(1) děkovná deska Uni Bern (město ji na svém území zamítlo) návrh pro své prostory podporuje, 
definitivní text schválen, nabídka od kameníka je, instalace a odhalení na začátku akade-
mického roku (cca. 3. týden v září) 

(2) na Uni Basel, info J.Martinec  

(a) děkovná deska -  žádost na Uni zaslána, instalace podle možností 21.8. v menší společ-
nosti 

(b) přednášky  

(3) další univerzity mohou získat informace u G.Vančury 

(4) výstava „Čsl. exil XX. století“ – Sokol – text č./něm., měla velký úspěch na plese ve Wettin-
gen, je k dispozici u J.Svobody 

(5) výstavy/ přednášky/ další akce v Kreuzlingen 26.5.-1.6., org. J.Kirstein, probíhají v němčině 

(6) výstavy Galerie Krause červen, částečně spolu s „Kreuzlingen“   

(7) Domov – cimbálová muzika 25.8. s krátkou připomínkou událostí roku 68 

(8) děkovné dopisy – obsah a rozdělovník obdobně roku 2008 (z archivu dodá HS), dále univer-
zity atd. – G.Vančura, G.Dobrovolný, býv. studenti 

(9) koncert Murten Classics se krystalizuje jakožto hlavní vzpomínková akce k roku 1968, pro-
tože nejblíž k 21.8.  

(a) konání 16.8. (čtvrtek) 

(b) předpokládaný rámcový program od 17h: apéro pro zvané hosty, po přihlášce, podle mís-
ta; podle počasí aperitiv venku; instalace výstavy „Čsl. exil XX. století“ a pokud už bude 
k dispozici i výstavy z českého velvyslanectví, příspěvky „na zub“ vítány, pití a další malič-
kosti zajistí od organizátora Svaz 

(c) koncert 20h pro všechny (veřejný), po přihlášce; trvá cca do 22 h, cena vstupenek Fr. 70,- 
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(d) pozvánky připraví a rozešlou MC/HS: pozvánka na apéro Murten „s možností návštěvy 
koncertu“, „závazné přihlášky na apéro light v 17h a/nebo koncert v 20h (Fr. 70.-) do 
15.5.“, večeře podle zájmu s vlastní organizací; na adresu MC nebo E.Svobodové 

(e) rozdělovník pro oficiální hosty: sestaví a pozvánku podle potřeby upraví a rozešlou: pro 
MZV a Senát ČR – cca 2 hosté (JH); z CH – BR Ogi, Merz, Villiger, HU Ernst ev. další 
(JH/GV); hosté z velvyslanectví ČR a SR: MC; sl. hon. konzul Francois de Coulon (info 
JH); další oficiální hosté po dohodě s předsednictvem 

(f) rozdělovník pro krajanskou komunitu: spolky Svazu (apéro: podle počtu členstva), zástupci 
dalších krajanských organizací a jednotlivci na základě adresáře oslav 2015/ 100 let SSČS 

(g) oficiální hosté budou mít možnost pronést krátkou zdravici (cca 3-5 minut) během apéra, 
MC zjistí, jestli je možné, aby i před/během koncertu (který je pro veřejnost) bylo zmíněno/ 
vzpomenuto výročí okupace  

(h) večeře pro oficiální hosty – je diskutována možnost naplánovat a zajistit, rozhodne před-
sednictvo dodatečně 

(10) podzimní akce spolku Beseda Sv.Čech – předběžně se jedná o tři večery v září, vždy čtvrtky 
(6., 20., 27.)  

(a) 6.9. - prezentace československých archiválií ze sbírky dlouholetého ředitele Schweize-
risches Sozialarchiv Miroslava Tučka a promítání filmu Ivana Tatíčka o českém 20. století 

(b) 20.9. přednáška a beseda k Otu Šikovi, architektovi ekonomických reforem a k jeho ideji 
„das Modell einer humanen Wirtschaftsdemokratie“ (k osobě Oty Šika se vedla delší dis-
kuse jak na schůzi BSČ, tak i na tomto výboru, je krajany vnímán kontroverzně. Příprava 
přednášky musí být obzvláště pečlivá.)  

(c) 27.9. filmová projekce díla Svatý Václav z roku 1930 

- připravované 

(1) výstavy na velvyslanectví(ch) k výročím 1968 a 1918 budou k dispozici v druhé polovině ro-
ku; zjistit (info dodá MF/MC):  

(a) je možná její instalace na vzpomínkové akci v Murten 16.8.2018 

(b) je možná její instalace ve spojení s oslavou 28.10., pokud se tato bude konat, s účastí 
SSČS a spolu s výstavou „Čsl. exil XX. století“  

(2) vzpomínka na J.Palacha ve Vevey leden 2019, 50. výročí upálení – plánuje Husův sbor, 
SSŠS nabízí podporu při organizaci; na podzimní schůzi výboru bude pozván zástupce za 
Husův sbor  

(3) tisková konference  a PR (nebylo probíráno, podle situace a možností bude zajišťovat koor-
dinační skupina a předsednictvo SSČS spolu s župou Švýcarskou,  obdobně a podle pod-
kladů z roku 2008 – viz zápis z výboru 11.11.2017) 

- zrušené  

(1) G.Vančura informuje o plánovaných přednáškách a dalších akcích na různých univerzitách, 
část je jen pro zapsané studenty té které univerzity, část se nevztahuje přímo/jen na naše 
výročí, část dotázaných nereagovala; informace přímo u GV 

(2) děkovná deska v Bernu – město ji na svém území zamítlo 

- Zpravodaj: soutěž s příspěvky na téma emigrace – proběhla, příspěvky jsou / budou zveřejňo-
vány v průběhu roku 

c. Zprávy a informace o aktualitách (detaily a prokliky na webu Svazu) 

- BSČ a ČŠBH  koncerty Jana Řepky („český Mani Matter“) v CH 

(1) 6.5.2018 ve Wallisellen (J.Vaňková) 

(2) 7.5.2018 Burgdorf, (J.M.Jarolímková)  

- ČŠBH Wallisellen / Sokol 

(1) 6.5. před koncertem JŘ v 16h „Nezávislé divadlo“ s pohádkou (5.5. v Oerlikonu) 

(2) 29.9. „Zpívání s Masarykem“ s představením textů dětí k roku 68 

7. XVI. všesokolský slet Praha 2018 / P.Chour 

a. Slet  
ve třech skladbách nacvičuje za Švýcarsko 32 členů, z toho 4 děti, dalších 31 členů přijede jako di-
váci / účastníci průvodu / hosté  
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b. další důležité termíny 

- cvičební neděle zítra, 25.3. Windisch, pro dospělé i děti, hosté vítáni 

- 45. sokolské setkání v rakouském Oetzu svatodušní svátky 19.-21.5., organizuje letos župa Švý-
carská 

- pobyt v rakouském Bürserberg 31.-3.6., procházky, sport podle kondice a zájmu, nácvik sokol-
ských cvičení 

- dětský tábor od 3.8. – jako obvykle velký zájem, během několika hodin po publikaci zaplněný 

8. Termíny  / HS 

a. výbor  

- podzimní schůze:  15.9.2018 

- jarní schůze: 16.2.2019 

b. Sjezd 2019: 18.5.2019 

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

9. Různé / MC  
informace k plánování voleb na Sjezdu 2019 

a. na podzimní schůzi výboru bude určena volební komise, která bude pověřena registrací kandidátů 
na funkce do předsednictva  

b. do budoucnosti bude nutné najít nástupce nynějších členů, tito všichni nabízejí „zaučení“ pro zá-
jemce o kteroukoliv funkci 

10. Závěr – MC, 15.45 h  

 

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

se konala v 10.30 hod. na stejném místě  
rozhodnutí a informace z jednání předsednictva byly předloženy na schůzi výboru a jsou uvedeny 
v zápisu nahoře 
 

Koordinační skupina 
se přidala k předsednictvu ve 12 hod. k projednání informací k roku 2018 

informace byly představeny na schůzi výboru a jsou uvedeny v zápisu nahoře 
 

 

S krajanským NAZDAR  

 

 

H.Springinsfeld  

jednatelka 

 

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


