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, 13.4.2016

ZÁPIS
ze schůze výboru Svazu spolků
konané v sobotu, 9.4.2016 v 13.00h v Bernu
sál kostela Bruder Klaus
Přítomni:

Omluveni:

M.Cron (MC), předsedkyně
13 členů výboru s hlasovacím právem (prezenční listina u jednatelky):
předsednictvo: J.Havelka (JH), A.Hrico (AH), V.Günter (VG), J.Jarolímková (JJ),
H.Springinsfeld (HS)
zástupkyně a zástupci 7 spolků a MF
předsednictvo - M.Kelemen (MK),
Zpravodaj: J.Schifferle
spolky: Sokol Baden, Sokol Basel, Sokol Bern, Sokol Winterthur, Sokol Zürich

1. Zahájení / MC 13.00
a) prezence / omluveni
b) uctění památky zesnulých sester a bratří
opustili nás:
Karel Kukal † 6.3. aktivní Skaut a člen KPV (Konfederace politických vězňů), předseda
smírčí komise SSČS
Ludovít Král † 23.3., dlouholetý starosta Sokola St.Gallen, bývalý člen předsednictva
SSČS
Peter Lebovič, dlouholetý člen spolku Domov
c) potvrzení / změny programu schůze nejsou žádány
2. Zápis ze schůze výboru 17.10.2015 připomínky z pléna – nejsou
3. Finance / VG
a) stav financí k 31.12.2015 a 31.3. (ev.28.2.) 2016
- dary MZV ČR a SR 2015
celková částka, kterou jsme obdrželi od MZV ČR na aktivity SSČS a Zpravodaj je Fr.
2813.70
- konta SSČS a rozpočet 2016 – podklady byly zaslány spolkům
konto „oslavy 100 let“ bylo zrušeno, zbytek převeden na konto Svazu
- Zpravodaj – podklady byly zaslány spolkům
příjmy byly nižší než za minulý rok, ale za tisk a expedici bylo vydáno méně
počet platících odběratelů 611, další výtisky jdou na adresy českých spolků
v zahraničí, které pravidelně potvrzují, že o ně mají zájem
- JJ nabízí propagaci Zpravodaje (pro nové čtenáře a inzerenty) na webu a Facebooku,
což je s díky přijato
- přehled výdajů za oslavy v roce 2015 ukazuje částku cca. 4400.- Fr, na almanach, na
který byla podána žádost na MZV ČR, očekáváme výdaje dalších cca. 5000.- Fr.
- dotaz L.Šimeček – platí spolky za inzerci svých akcí ve Zpravodaji?
Tato otázka už byla v předsednictvu probírána, odpověď: akce, u kterých není
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zdanitelný zisk (čili jedná-li se jen o malé příspěvky hostů na pokrytí výdajů), jsou
vedeny jakožto „nevýdělečné“ a inzerovány zdarma
b) revize 2015 / P.Gordon
zpráva revizní komise a potvrzení řádného vedení účtů:
revize proběhly, P.Gordon potvrzuje správné vedení kont SSČS, Zpravodaje a
Masarykova fondu a žádá výbor o poděkování příslušným pokladním – výbor děkuje
potleskem. Zprávy u jednatelky.
4. Potvrzení čtyř členů výboru MF
a) 2016  2018 M.Allan, M.Fischerová, D.Rajmonová, B.Vávrová – jednohlasně
potvrzeni, s poděkováním za jejich práci
b) M.Fischer předčítá pokladní zprávu (u jednatelky) a připomíná, že kdokoliv může MF
oznámit osoby, které se octly ve finanční tísni (i postižení sami), MF má kapacitu,
podpořit další potřebné: jako příklad nových možných kandidátů na příspěvky MF uvádí
rodiny, které posílají děti do českých škol a mají problémy zaplatit školné, tyto se mohou
obrátit na MF přímo nebo prostřednictvím učitelek
5. Oslava 100 let SSČS - almanach
a) informace k chybějícím materiálům
- HS připomíná podmínky na zveřejnění fotografií
spolky mohou dodat snímky s rozměry min. 300 dp, velikost nejméně ve velikosti
tiskové plochy, bezpodmínečně nutné jsou údaje „kdy / kde / kdo / co“ je na snímku a
kdo je autorem (ev. lze uvést „z archivu-kroniky… spolku xy“)
termín: konec dubna (30.4.) na adresu jednatelky
- VG upozorňuje ty, kdo nemají možnost naskenovat (staré) fotografie v požadované
kvalitě, že je možno dodat originály, které si pak naskenuje tiskař – poštou na HSp,
Brunnenwiesenstr. 35, 8305 Dietlikon (udejte adresu, kam vrátit!)
- kdo má kvalitní fotografie ze Sjezdu a velvyslanectví v Bernu 18.4.2015?
b) podle dosavadních informací se bude cena almanachu pohybovat kolem 8 Fr. za výtisk,
včetně poštovného
- abonenti Zpravodaje dostanou po výtisku obvyklou poštou
- spolky mohou nahlásit počet požadovaných výtisků pro své potřeby do konce dubna
jednatelce
- objednávky na místě: B.Sv.Č 30, Sokol St.Galen 2, B.Slovan Ženeva 40
6. Stanovy – návrh spolku Domov na změny (dále: „Návrh“)
a) J.Martinec informuje jménem pracovní skupiny, která se zabývala možnostmi a
formulacemi Návrhu, výsledek práce byl zaslán na adresy spolků před zasedáním
b) z diskuze v plénu
- J.Havelka informuje o schůzkách pracovní skupiny, kde svou funkci viděl jako
zastánce dosavadních kvalitních stanov
- L.Šimeček připomíná svůj požadavek, aby Návrh byl předložen ve formátu „dosavadní
text / změny / vysvětlení“ – ve výboru převládá názor, že v předchozí verzi Návrhu byl
tento požadavek dostatečně splněn
- HS srovnává strukturu Svazu (Sjezd / výbor / předsednictvo) se strukturou vedení
švýcarského státu; výbor podle nových Stanov by odpovídal „Ständerat“ a převzal by
část dosavadních úkolů/práce předsednictva
- J,Bachmann vyslovuje poděkování pracovní komisi a podává návrh, který je výborem
jednohlasně přijat: Domov je výborem pověřen, rozeslat na adresu spolků
informační papír, ve kterém budou prezentovány důvody a argumenty pro
připravované změny a jejich dopad, a který zástupci předloží opět členstvu jako
vodítko k posouzení změn
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- J.Kalivodová doporučuje zúčastněným, aby do podzimní schůze připravili spolu
s členstvem jimi zastoupených spolků vyjádření k návrhům
c) definitivní rozhodnutí o přijetí změn padne na Sjezdu delegátů 2017
7. Zprávy a informace o aktualitách ze spolků a dalších akcích
(všechny odkazy najdete na webu Svazu)
a) 28.9.-30.9. konference zahraničních Čechů – info jde do Zpravodaje
b) Baťa Park Möhlin – na setkání s představiteli projektu v červnu Svaz zastoupí JJ, MC a
Jana Bachmann
c) literární večer 12.5. – připomíná JJ, informace ve Zpravodaji č.3
d) nový spolek v St.Gallenu: „Krajan“ založen v roce 2015, vznikl z akce „25 Jahre
Partnerschaft Liberec-St.Gallen“, která proběhla v minulém roce, kontakt JJ
e) „Janáček v KKL a svatovítském chrámu 14. a 16.6./ 700 let od narození Karla IV.“ delší
popis akce najdete ve Zpravodaji č.4; jako „protislužbu“ za zveřejnění se podařilo umístit
pozdrav/reklamu SSČS a Zpravodaje do programové brožurky
f) k výročí 700 let narození Karla IV. (spolu)-pořádá velvyslanectví soutěž „Karel IV. očima
dětí“ pro děti a mládež do 18let
g) Basel: v ČŠBH („česká školička“) je 30 dětí českých, 5 slovenských, provoz na příští
dobu je tím zaručen
8. Termíny
a) předsednictvo
příští schůze k probrání témat podle rozhodnutí této schůze a dokončení projektu
„almanach“ – 9.5.
b) výbor, podzimní schůze – potvrzený termín je 22.10. 2016
9. Různé / MC
probráno pod bodem 7
10. Závěr – MC, 15´30 h – díky vzorné přípravě a konstruktivní spolupráci celého výboru byla
schůze ukončena v předstihu a ještě byl čas na prodlouženou přestávku – hned třem
oslavencům jsme zazpívali živijó! – byly tu jedny čtyřicátiny (JJ), jedny sedmdesátiny
(J.Martinec) a čtyřicáté výročí svatby (M.Fischer)
Schůze předsednictva
k definitivnímu projednání a přípravě výše uvedených bodů s těžištěm „almanach“
se konala v 10.00 hod. na stejném místě
S krajanským NAZDAR
zapsala

H.Springinsfeld
jednatelka
jde na
- adresy zástupců spolků ve výboru,
- předsednictvo,
- MF- předseda DŠ,
- Zpravodaj - redaktor AH
jako informace dále na velvyslanectví ČR a SR v Bernu,
jednatelku MF M.Fischer, admin. Zpravodaje J.Schifferle
na webovou stránku SSČS http//www.svaz-spolku.ch
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