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, 19.2.2016

Zápis ze schůze předsednictva 18.2.2016
Dietlikon
Přítomní:
M.Cron (MC), V.Günter (VG), J.Havelka (JH), A.Hrico (AH), J.Jarolímková (JJ), H.Springinsfeld (HS)
omluveni: M.Kelemen (MK), J.Dvořák

1. Zahájení 13.30, MC vítá předsednictvo na první schůzi v novém roce
2. Návrh změny Stanov SSČS spolkem Domov Bs – stav jednání a postoj předsednictva
a) nejnovější verze bude rozeslána Domovem předsednictvu a spolkům k posouzení
MC,JH informují ve zkratce o navrhovaných změnách
hlavní změna: výbor (nový) má být volený, ne složený ze zástupců, určovaných spolky a
vedený vlastním předsedou, jako protiváha proti předsednictvu
b) dohoda na schůzi přípravné skupiny z 11.2.2016:
Domov dodá spolu s návrhem nových Stanov přehled toho, co nevyhovuje; a definici, co
se má zlepšit, resp. co je cílem změn
3. Výbor 9.4.2016
a) zápis ze schůze výboru 17.10.2015 připomínky spolků / HS
b) stav revizí / informace o finanční situaci SSČS / VG
- revize budou probíhat obdobně jako v minulých letech
- konto 100 let bylo zrušeno
- rozpočty připraví VG
- příprava tištěných informací VG
- pohledávky stran AHV a pojišťovny (za zaměstnance Zpravodaje) jsou vyrovnány
c) rekapitulace výročí 100 let SSČS
finanční zpráva provedena (na MZV), výbor bude informován 9.4.
d) informace výboru k almanachu (podle výsledku jednání v bodu 6)
- k dispozici jsou příspěvky zhruba 10 spolků a za SSČS od GAK a různé fotografie
- VG vyžádal informace z tiskárny Zpravodaje k ceně a k možnosti přípravy lay-outu,
resp. lektorátu
- žádost předsednictva na adresu spolků: fotografie do almanachu dodejte obratem,
pokud jste tak ještě neudělali, včetně (dolnění) přesnějších popisů, legend
- požadavky rozešle HS – buď definitivní výběr ca. pěti kvalitních kusů nebo max. 15
kusů na výběr předsednictvem (obsah) resp. tiskárnou (kvalita)
- do almanachu přijde info na začátek nebo závěr, ve smyslu, že almanach není
historické pojednání, ale výběr ze sta let aktivit spolků
e) body podle návrhů zástupců/zástupkyň spolků (termín pro dodání jednatelce
23.3.2016, pozvánka s definitivním programem cca. 10 dní před schůzí) - vyřídí HS spolu
s požadavky almanachu
4. Projekt „Svěrák“ (maily div.) – odpověď HS za Svaz a spolky v CH:– ev. Plány v Ženevě
s podporou Besedy SZ, další výběr z mailů PCh a JD, kopie na MF
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5. Archiválie
a) viz příloha, dopis GAK- Klub JP JZ: požádáme GAK o krátkou zprávu, složenou ze
získanných materiálů a následné předání všeho do NA-Praha
b) MC požádá NA o přehled dokumentů z CH
c) JJ přepíše přehled GAK o materiálech, předaných do NA Praha a rozešle předsednictvu
– bude dán do almanachu
d) je možné, že archivní materiály z krizových dob, zabavené tenkrát švýcarskými úřady,
jsou v archivech CH
e) připomínka GAK: ev. chybí pořadače z doby J.Dvořáčka, zjistí MC
6. Almanach – J.Dvořák informuje o došlých podkladech/ předání materiálů předsednictvu
(JD omluven) – HS ho požádala o dodání fotografií apod. na disku nebo flešce – jakmile
budou k dispozici, sejde se předsednictvo na jejich shlédnutí a zpracování
předběžné datum: 29.3. u HS, ca. 13.20
7. Inzerát (SSČS, Zpravodaj??) v rámci „Projekt Janáček“ v KKL (viz příloha, dopis)
vyřídí HS – recipročně
8. Různé
a) JH, MC – obchodní komora – MC naváže kontakt a podá informace o zaměření SSČS
s nabídkou inzerce ve Zpravodaji a uvedení informací na webu SSČS (vzájemné
zveřejnění)
b) JH je ve spojení s velvyslanectvím: společně hledají možnost propojení aktivit
starousedlíků a nově přišlých
c) nový spolek v St.Gallenu – JJ je s nimi v kontaku, pozve je na příští schůzi, aby se mohli
představit
d) také Český klub dostane pozvánku na schůzi výboru (HS)
e) literární večery BSČ
- 2.4. ve spolupráci s Českým klubem
- 12.5. ve spolupráci s českým centrem Vídeň (v němčině) – informace následují
f) Bata-Park Möhlin, buduje/ připravuje mj. kulturní centrum – JJ je ve spojení s Alice
Krause (Galerie Krause), která heldá možnosti kontaktu k spolupráci, JJ bude informovat
s p. Kuoni jun./ Fa. J.Müller, že také SSČS má na spolupráci zájem
9. Termíny 2016:
a) předsednictvo 29.3. u HS, ca. 13.20,
b) výbor 9.4. Bern, předsednictvo v 10.30,
c) MF – 12.3. v 11h v Bernu – předsednictvo pověřuje AH
10. Závěr – MC, 16 h
Zapsala H.Springinsfeld
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