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, 26.10.2015

ZÁPIS
ze schůze výboru Svazu spolků
konané v sobotu, 17.10.2015 v 13.00h v Bernu
sál kostela Bruder Klaus

Přítomni:

M.Cron (MC), předsedkyně
13 členů výboru s hlasovacím právem (prezenční listina u jednatelky):
předsednictvo: J.Havelka (JH), V.Günter (VG), J.Jarolímková (JJ), H.Springinsfeld (HS)
zástupkyně a zástupci 9 spolků
Omluveni: předsednictvo - A.Hrico (AH), M.Kelemen (MK),
Masarykův fond: M.Fischer Zpravodaj: J.Schifferle
spolky: Sokol Baden
Bez omluvy chybí: S-Č-Š-zdravot. klub
Host:
J.Dvořák (JD), Sokol Bern/ Almanach

1. Zahájení / MC 13 h
a) prezence / omluveni
b) uctění památky zesnulých sester a bratří
MC vzpomíná na sestru Evu Vlčkovou, zakládající členku Sokola Luzern, pravidelnou
návštěvnici schůzí SSČS, která zemřela 2.září
c) potvrzení / změny programu schůze -potvrzeno
2. Zápis ze schůze výboru 28.2.2014 připomínky z pléna - nejsou
3. Finance
a) konta SSČS
- Postfinance „SSČS“ cca. Fr. 11´000
- Postfinance „100 let“ cca. Fr. 1´000, bude vyčerpáno na doplatky výdajů a zrušeno
b) Zpravodaj
- Postfinance cca. Fr. 9´000
- CS cca. Fr. 300
- pošt. konto v ČR cca. KČ 1´500
- cca. 670 platících odběratelů
vzhledem k mírně pozitivní finanční situaci byl zaměstnancům vyplacen plat za jedno
číslo navíc (podle dohody se zaměstnanci, která byla podepsána, když přistoupili na
snížení platů)
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4. Oslava 100 let SSČS
a) provedené akce, rekapitulace
- ústní zprávy pořádajících spolků
(1) zprávy byly publikovány ve Zpravodaji, zde jen doplnění:
(2) Sokol Zürich: provedl hudební večer „44. Galaabend 14.März“
(3) Sokol Luzern – akce se doslova utopila, jediný propršený víkend
- poděkování
(1) velvyslanectví ČR – písemné poděkování bylo posláno, předkládá k nahlédnutí
MC
(2) GA.Kraus, výstava, organizace oslavy BSČ (dárek přebírá JJ)
(3) Sokol Bern, organizace Sjezdu – prostor a občerstvení (dárek přebírá
V.Bäumletová),
(4) Sokol Luzern, organizace Sjezdu – koláčky a zajištění přesunu na ambasádu
(dárek přebírá J.Bachmann)
(5) MC zároveň děkuje J.Dvořákovi, který ukončil činnost v předsednictvu, ale na
almanachu pracuje dál (dárek přebírá JD osobně)
(6) J.Martinec, Domov Bs tlumočí poděkování spolku předsednictvu za úspěšné
přípravy oslav, přidává se i A.Vlček za Sokol Winterthur (plénum potvrzuje
potleskem)
- L.Šimeček vyzdvihuje dojem ze setkání na velvyslanectví ČR a z přijetí JE
K.Borůvkou, jeho kladný přístup ke krajanům a naší činnosti
(1) v tomto smyslu krátce informují členové předsednictva a výboru o několika
zdařilých kontaktech s krajany, mladšími lidmi, kteří dosud nejsou členy, ale
někteří pomalu vstupují do spolků a zapojují se do činnosti – pokud to nejsou
lidé, kteří jsou zde opravdu pouze na krátkou dobu
(2) A.Vlček navrhuje další kontakt s velvyslanectvím k získání možností najít nové
přístupy k této „nové vlně“
b) Almanach – koordinace JD (Jiří Dvořák)
souhrn všech informací a rozhodnutí najdete ve zvláštním přehledu na konci tohoto
zápisu (nová stránka, lze použít na vlastní kopii na poznámky a zpracování)
c) upomínkové předměty ke 100. výročí – návrhy k posouzení výborem (rozhodnutí o
provedení a financování, zodpovědní)
- pamětní pohlednice, návrh JJ (z dodaného foto-materiálu připraví JJ s HS): J.Martinec
je doporučuje přiložit jako součást almanachu – odsouhlaseno bez protihlasu a
zdržení
- další návrhy nejsou
d) další plánované akce spolků
- Ženeva: 28.10., 18.30 vzpomínka na proslov TGM v roce 1915, (spolu)-organizuje
vyslanec ČR při OSN pan Kára
- Sokol Luzern: kulturní večer 7.11.
- Bern: promítání filmu 13.11., viz Zpravodaj
- Domov Basilej: přednáška na téma Jan Hus, také 13.11.
- Domov Basilej: 17.11. promítání filmu
- Sokol Winterthur spolu s kat. Misií: 21.11. „Kateřinská“
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- BSČ, V.Schumacher, organizuje divadelní dopoledne pro děti 29.11., ve spolupráci
s Českým klubem Zh
- výhled na rok 2016: 23.1. jubilejní 40. ples Sokola Baden
Vše je nebo bude publikováno ve Zpravodaji a na webu SSČS resp. organizujících
spolků
5. Stanovy – návrh spolku Domov na změny
(spolky obdržely podklady k projednání 24.9.2015)
J.Martinec prezentuje krátce návrh úprav, zaslaný všem spolkům – ohlasy na návrh ani
Domov ani jednatelka SSČS nedostali.
Doplnění spolku Domov: 6.d Přímé členství („individuální členství jednotlivců ve Svazu“).
Pokud jsou další návrhy nebo dodatky, očekává je Domov v písemné formě.
Diskuze k obsahu:
J.Bachmann děkuje za velkou vykonanou práci. Pociťuje ve svém okolí spíš negativní
přístup, prosí o vysvětlení, jaké výhody nebo zjednodušení Domov očekává.
Kontrolní komise má, podle jejího pochopení, větší pravomoci než předsednictvo.
AH zaslal svůj komentář písemně, jeho názor i další ohlasy z pléna ukazují, že podle
zástupců spolků navržené změny ubírají jednak pravomoc předsednictvu, ale především
vyjímají spolky zcela z rozhodnutí o činnosti Svazu.
J.Kalivodová – vidí výhodu v lepší kontrole financí.
J.Martinec odpovídá na některé dotazy: Kontrolní komise nepřebírá funkce předsednictva,
ale pouze kontroluje a usměrňuje jeho činnost; obavy, že by jeden spolek „ovládl“ komisi
nejsou opodstatněné, v komisi může být vždy jen 1 člověk z 1 spolku.
Rozhodnutí o dalším postupu:
Výbor děkuje za přípravnou práci a vrací předložený návrh k přepracování - spolku Domov
s podporou pracovní skupiny z řad výboru -, aby společně vypracovali návrh na přijatelné
řešení, které se především zaměří na strukturu Svazu.
Navržení a zvolení členové pracovní skupiny:
MC 11 pro, zdržení 2
HS: 10 pro, zdržení 3
JH: 7 pro, zdržení 6
K tomu přijdou 2 členové ze spolku Domov, určení Domovem
Domov převezme organizaci schůzek.
6. Informace předsedkyně a výhled
MC prezentuje souhrn činnosti Svazu, předsednictva a své práce v jubilejním roce 2015
a je ráda, že Svaz získal pozitivní pověst. Chtěla by, aby pracoval takto nadále a
v budoucnosti přibývalo Svazu nových/mladých jak členů tak spolků.
7. Archiválie SSČS - otevřená záležitost je archiv Jan Palach-Jan Zajíc a Slovenský klub,
další kontakty jsou JH s Masarykovým Fondem
8. Termíny
a) předsednictvo naplánuje příští schůzi podle potřeby, k probrání témat podle rozhodnutí
této schůze („almanach“, „upomínková pohlednice“, „stanovy“)
b) výbor: jarní schůze s rozhodnutími o revizních zprávách – 9.4.2016
9. Různé
a) nabídka Domova důchodců z ČR, dostala MC a JJ, odpoví MC s info o inzerci ve
Zpravodaji
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b) příspěvek na památník M.Horákové – údaje jsou ve Zpravodaji 10
předsednictvo navrhuje spolkům, které chtějí přispět, aby své příspěvky zasílaly na konto
SSČS s odpovídající poznámkou. Svaz doplní došlé částky o Fr. 200.- a vše společně
převede na uvedený účet společně s údaji o dárcích
c) VG – česká školička Wallisellen potřebuje stanovy Sokola v Češtině – Sokol Winterthur
je má, bude vyřešeno na cvičební neděli
d) informační příspěvek Sokola Zürich –předložila J.Kudrnová
10. Závěr – MC 16´00 h

Schůze předsednictva
k definitivnímu projednání a přípravě výše uvedených nebo nově došlých bodů
se konala v 11.00 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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Almanach – detaily k bodu 4b zápisu ze schůze výboru 17.10.2015
1. informace JD ke stavu příprav a k doposud dodaným materiálům a návrhy z pléna k
obsahu
a) vydání „dvoustopé“ – jeden na webu, jeden v tištěné formě, optimistický termín:
rozeslání se Zpravodajem 1
b) rozdělení text versus foto ca 2/3 k (min.) 1/3
c) tematické rozdělení (pořadí bude určeno)
- úvodní slovo
- hlavní/ nejstarší organizace (5): Slova Ženeva, BSČ, Domov, Sokol a Masarykův fond
- prezentace ostatních funkčních spolků
- odkaz na web Svazu
- informace o bývalých spolcích a odkaz na archiv (archivní materiály)
- význačné události v CH z minulosti, např. 1988, 2008, starší
- informace o spolupráci s vládními orgány ČR, SR
- aktivity z jubilejního roku
- zajímavosti, poutavé, čtivé příspěvky z přítomnosti
- informace o dalších spolcích a organizacích v CH, jako české a slovenské školičky
atd.
- odkazy na důležitá (oficiální) zařízení v CH – vyslanectví apod.
2. informace zástupkyň/zástupců spolků o stavu příprav v jejich spolku
o aktivitách z jubilejního roku bylo psáno ve Zpravodaji – použití těchto příspěvků v rámci
kapacity almanachu
3. další materiály – návrhy a požadavky JD
fotografie a další příspěvky mají být posílány přímo JD (pozn.HSp: čistě matematicky
připadá na každý spolek cca. 1-2 stránky A5- textu) – kvalitu fotografií (rozlišení) určí AH,
informace na adresu spolků následuje
4. vzhled a tisk (původní návrhy sestavila JJ, zde výsledek diskuze předsednictva a výboru))
a) almanach ve formátu Zpravodaje, ale vlastní tiskovina (ev. více než 52 stran)
b) barevný tisk na (dostatečně) kvalitním papíru
c) památková pohlednice buď jako poslední stránka s perforací na oddělení nebo jako
příloha
d) termín: rozeslání ideálně spolu s lednovým číslem, ev. později
e) celkový počet 1000 výtisků, s možností dotisku
- ca. 700 výtisků pro Zpravodaj
- dalších ca. 300 výtisků pro členstvo spolků a oficiální osobnosti
f) jazyk – odpovídajícně složení členstva především Čeština, část příspěvků ve
Slovenštině, podle možnosti krátké souhrny článků v Němčině a Francouzštině pro další
generace krajanů a „domácí“ (souhrny v Němčině HS, ve Francouzštině JH)
g) žádost na MZV na prostředky byla podána
5. hlasování o principiální formě a objemu jak uvedeno nahoře a o pověřených členech
redakční rady
Pro 12:, proti 0, 1 zdržení
a) redakční rada almanachu:
J.Dvořák jako vedoucí, AH jako redaktor a korektury Slovenštiny, VG kontakt s župou, JJ
na pomoc, HS internetová verze a korektury Češtiny
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