
Zápis z pracovní schůzky předsednictva na téma Almanach 2015 

konané  29.3.2016 v Dietlikonu 

 

Zahájení v 13.30, přítomní: předsednictvo komplet 

 

JH je pověřen napsat NA z žádostí o přehled uložených materiálů z CH spolků 

 

MC předává flešku od J.Dvořáka HS 

 

Plánované pořadí příspěvků v almanachu  

1. Úvodní slovo předsedkyně 

2. Sjezd 15 - Seidlová 

3. „předcházela oslava v Zh / BSČ“ – příspěvek GAK 

4. Místopředseda JH  plus tabulka 

5. Manifest z roku 15 

6. Texty, které dodaly aktivní i bývalé spolky v abecedním pořadí, zmínit další aktivní spolky 

7. Jmenovat spolky, jejichž bývalá existence je známa  

8. MF 

9. Zpravodaj 

10. Odkaz na NA v Praze – seznam dodá JH („k datu xy“) 

 

Do tohoto termínu dodané / avizované příspěvky: 

č.1-5, 8 

za spolky 

Beseda Slovan – dodá JH 

Beseda Sv.Čech 

Č-S-Š zdravotnický spolek - chybí 

Domov Basilej 

Klub JP/JZ  

Sokol Baden – dodá VG 

Sokol Bern 

Sokol Luzern 

Sokol St.Gallen - chybí 

Sokol Winterthur 

Sokol Zürich - chybí 

Skaut 

Slovenský klub 

 

župa Švýcarská 

 

Masarykův fond 

Zpravodaj - chybí 

 

 

 

 



Fotografie budou doplněny podle místa a výběr konzultován s autorskými spolky (s požadavkem o 

uvedení „kdy - co - kdy - autor/pramen“)  – pro tisk potřebné rozměry: min. 300 dp, velikost nejméně 

ve velikosti tiskové plochy  

 

Tiskárna by dokončila grafickou úpravu – před tiskem vrátit ke „gut zum Druck“ 

Ca. 100 stránek by stálo při výrobě ca. 3 Fr. za kus, kvůli poštovnému musí být váha do 250 gramů a 

velikost do 250x176, tloušťka do 20mm – při využití rozměrů musí být baleno v igelitu 

 

Další probírané body a příprava schůze 9.4. 

Inzerát  BSČ a Český klub ve Zpravodaji – diskuze o tom, kdy je akce „členského spolku nevýdělečná“ 

a tudíž podle řádu Zpravodaje inzerát zdarma, musí ještě být dokončena.  Příspěvek pro tentokrát 

nebude požadován. 

 

Rozpočet pro výbor připraví VG a dodá HG k přiložení k pozvánkám (mail došel) 

 

Janáček, koncerty v Praze a Luzernu – HS připravila reklamu do programu pro Svatovítský chrám a 

KKL a upravila příspěvek pořadatelů, který bude na oplátku ve Zpravodaji č.4   

 

Návrh změny Stanov od spolku Domov: HS zjistí, jestli rozeslali aktuální návrh změn Stanov nebo jestli 

jí ho dodají k rozeslání spolu s programem schůze 9.4. (mail na Domov odeslán 30.3.) 

 

Bod do programu 9.4.: JJ bude na výboru informovat o nově vzniklém spolku „Klub krajan“ 

v St.Gallenu 

 

Pozvánku na schůzi poslat i na adresu Českého klubu Zh (HS) a Klubu krajan (JJ) 

 

Ukončení 16h 

Zapsala H.Springinsfeld 


