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Sjezd delegátů spolků, Masarykova fondu a Zpravodaje 

ZÁPIS 
101. řádný Sjezd z 18.04.2015 (Bern, sál kostela Bruder Klaus) 

 

1. 11:30 zahájení Sjezdu delegátů  
předsedkyně Maria Cron vítá přítomné delegátky a delegáty, hosty ze spolků Svazu a 
dalších krajanských organizací 

2. Výsledky zápisu prezence delegátů  (veškeré prezenční listiny u jednatelky) 
J.Zadrobílek, volební komise: zastoupeny jsou všechny spolky, MF a Zpravodaj, 
počet přítomných delegátek a delegátů je 26 (z nahlášených 27), všechny spolky zaplatily 
příspěvky, všichni delegáti mají hlasovací právo 
Sjezd je usnášení schopný 
nadpoloviční většina je 14  (2/3 většina je 18) hlasů 

3. Schválení pořadu Sjezdu delegátů - pořad Sjezdu zůstává 

4. Zápis ze Sjezdu delegátů 27.4.2013  připomínky - nejsou  

5. Bilance SSČS per 31.12.2014  

a) informace z MF / M.Fischer předčítá zkrácenou zprávu, detailní zpráva u jednatelky 

b) informace o stavu pokladny SSČS byly rozeslány, ještě jednou jsou přečteny (VG) 

c) informace o finančním stavu Zpravodaje byly rozeslány (VG+JSch) 

d) subvence MZV a vyúčtování nákladů za rok 2014 – informace k rozdělení v zápisu ze 
schůze výboru 28.2.2015 (MC) 

6. Zprávy  

a) Masarykova fondu: výbor se sešel k dvěma schůzím, další viz body 5a a 10 

b) Zpravodaje viz bod 5c 

c) členů předsednictva  

- J.Havelka- zpráva se cestou ztratila, JH referuje na místě o podpoře a dobré spolupráci 
s MZV ČR a účasti na konferenci mezin. Koordinačního výbor Čechů v zahraničí 

- A.Hrico referuje o situaci Slovenského klubu, a jeho akcích. Nedostatek aktivních 
Slováků vyplývá hlavně z nezájmu mladých nově příchozích  

- M.Kelemen doplňuje, že problematika se začala přiostřovat po rozdělení ČSR. 
Spolupráce mezi Čechy a Slováky je však v CH dobrá, Slováci jsou zastoupeni ve 
většině spolků Svazu 

- J.Dvořák připomíná a informuje o stavu příprav (a práci na) almanachu 

- V.Günter – viz finanční zprávy 

- H.Springinsfeld, M.Cron – zprávy byly spolkům zaslány  

7. Zprávy revizorů Svazu spolků, MF a Zpravodaje / P.Gordon – byly rozeslány, P.Gordon je 
krátce rekapituluje a vyjadřuje dík pokladníkům za jejich práci  

8. Rozprava k předloženým zprávám a bodům 5 až 7 programu  
J.Jarolímková má dotaz, jestli v budoucnosti nemají být zprávy podávány vůbec, jak to 
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pochopila ze zprávy předsedkyně. To není takto míněno.  
Táže se také na „výhled, vizi pro budoucnost“ v těchto zprávách – J.Bachmann navrhuje, dát 
na schůzi přímo vlastní bod pro toto téma, pokud není obsaženo ve zprávách. Předsednictvo 
bere návrh na vědomí. 

9. Udělení absolutoria předsednictvu, administraci Zpravodaje, výboru MF 
udělení absolutoria předsednictvu: pro: 22, proti: 0, zdržení: 4 
udělení absolutoria administraci Zpravodaje: pro: 26, proti: 0, zdržení: 0 
udělení absolutoria výboru Masarykova fondu: pro: 25, proti: 0, zdržení: 1 

10. Obnovení mandátu členů správního výboru MF  
O.Libická, D.Šimko, R.Vendrová, M.Vokál  pro: 25, proti: 0, zdržení: 1 

11. Volby vede volební komise, J.Zadrobílek přednáší: 

a) informace o kandidujících 

b) informace o průběhu voleb 

c) volba 

- předsedy  - zvolena Maria Cron (doposud) 

- místopředsedů     

(1) pro ČR zvolen Jaroslav Havelka,  

(2) pro SR zvolen Andrej Hrico (oba doposud) 

- dalších členů předsednictva (v abecedním pořádku) 

(1) Václav Günter (doposud) 

(2) Jana Jarolímková (nově) 

(3) Miloš Kelemen (doposud) 

(4) Helena Springinsfeld (doposud) 

(dosavadní člen Jiří Dvořák nekandidoval) 

- revizorů účtů  - nezměněno: Peter Gordon, Jana Hronek, Jasmin Kudrnová, Daniela 
Rajmonová, Libor Šimeček   

- smírčí komise - nezměněno: Jana Bachmann, Jiřina Kalivodová, Karel Kukal 

12. Informace, rozprava a případné rozhodnutí  Sjezdu delegátů  
100-leté trvání Svazu spolků v r. 2015 – provedené a plánované akce spolků jsou vedeny na 
webu Svazu, ve Zpravodaji a na letáku 

13. Různé – příspěvky 

a) návrh Československého spolku Domov v Basileji na změnu stanov 
přiložen k zápisu (přílohy 1+2) 
Hlasování: má spolek Domov pokračovat v přípravách a vypracování změn k rukám 
příštího Sjezdu, předběžně pro informaci spolků prostřednictvím (příští schůze) výboru? 
pro: 22, proti: 1, zdržení: 3 

b) J.Jarolímková informuje o projektu Galerie talentů pro děti 
detaily si lze vyžádat u Besedy Sv.Čech nebo použít odkaz na webu Svazu 

c) ukončení činnosti spolku Jan Palach / Jan Zajíc – předsedkyně a „duše“ spolku, Marie 
Nenadálová potřebuje všestrannou péči a nemůže už vést spolek. Není toho schopný ani 
nikdo jiný z členstva, spolek tedy de facto přestal existovat. Zrušení členství Sjezdem 
delegátů (podle Stanov, 6.2.b) proto odpadá. 

d) blahopřání Folkloru75 ke 40. výročí trvání souboru bylo zasláno, účast předsednictva 
na dnešní oslavě bohužel není možná, jsme vázáni na naší oslavě 

14. Termíny schůzí předsednictva a výboru – návrh na schůzi výboru: 21. nebo 28.11., podle 
možnosti pronájmu v Bruder Klaus (bude upřesněno na webu) 

15. Závěr – Maria Cron, staro-nová předsedkyně, zakončuje zasedání Sjezdu ve 13.20h 
poděkováním všem zúčastněným  
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Schůze předsednictva  

k projednání a přípravě výše uvedených bodů se konala 7.4.,  

před zahájením Sjezdu se předsednictvo a volební komise sešli k přípravě sálu a k projednání 
detailů sjezdového dne.   

 

S krajanským NAZDAR  

 

 

 
H.Springinsfeld, M.Cron,  
jednatelka předsedkyně 
 

 

 

přílohy 1+2: 

sjezd15-domov1-navrh – „Návrh Československého spolku Domov v Basileji na změnu stanov 
Svazu spolků Čechů a Slováků ve Švýcarsku“ – přesné znění hlasování viz bod 13a 
 

sjezd15-domov2-zm-Stanov Svazu „Stanovy“ s vyznačnými změnami, které Domov navrhuje, 
jako základ pro diskuzi ve spolcích  

 

 

 

jde mailem  

na adresy zástupců spolků ve výboru, předsednictvo, MF (DŠ+info M.Fischerová, jednatelka), Zpravodaj 
(AH +info JSch, admin.), velvyslanectví ČR a SR 

 

 


